
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบด ีท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔   
โดยการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบGoogle Meet 

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

๑. ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   ประธำน 
๒. นำงนงลกัษณ์ ทองนำค     ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    กรรมกำร 
๓. นำงสำวเพญ็จันทร ์ หลิมตระกลู   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
๔. นำงสำวนวรัตน์ กำระเกษ   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำร 
๕. นำยเชำวฤทธ์ิ สุขรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๖. นำงสำวมัลลิกำ วีระสัย   ผู้อ ำนวยกำรกองพฒันำนักศึกษำ   กรรมกำร 
๗. นำยศิริวัฒน ์ สำยสุนทร   ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำรองค์กำร    กรรมกำร 
๘. ดร.ก ำพร ศุภเศรษฐ์เทศำ  ผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมกำร 
๙. ผศ.เจทญำ กิจเกิดแสง   ผู้อ ำนวยกำรกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวเจนจริำ งำมมำนะ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ กรรมกำร 
๑๑. ผศ.อรรถกำร สัตยพำณิชย์   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุฯ    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส ำนักงำนอธิกำรบด ี    เลขำนุกำร 
๑๓. นำยธนะสิทธ์ิ ไชยรัตน์ทอง   ส ำนักงำนอธิกำรบด ี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวน  ำทิพย ์ วงษ์ตำ   ส ำนักงำนอธิกำรบด ี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐ น.  

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที่ ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ประธานแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยแจ้ง

เวียนค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ               
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดี อาทิเช่น รูปแบบการท างาน แนวทาง นโยบาย ประธานในนามของ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะหารือกับอธิการบดี และจะแจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ  

๒. ประธานแจ้งเรื่องการส่งแผนการเข้าพื้นที่ในช่วงมหาวิทยาลัยปิดท าการ ตามนโนยาย
ของอดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ขณะนี้พบว่ายังขาดหน่วยงาน
ที่ยังไม่ส่งข้อมูล จ านวน ๑ หน่วยงาน ซึ่งจะติดตามเป็นการภายในอีกครั้งหนึ่ง และขอความร่วมมือผู้บริหาร
ทุกท่านก ากับดูแลการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติหน้ าที่อย่างมีระยะห่าง ใช้การ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้ช่องทางต่างๆ แทนการเข้าไปประสานงานภายในหน่วยงาน อาทิเช่น โปรแกรมไลน์ 
เฟสบุ๊ค หรือการหารือในรูปแบบประชุมออนไลน์ เพื่อให้การติดโควิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



 ๒ 

พระนครเป็น ๐ (ศูนย์) และไม่อยากให้เกิดคลัสเตอร์โควิด-๑๙ ที่เกิดจากการมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของ
บุคลากร 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

 วาระที่ ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุม 

  การด าเนินการตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

วาระที ่ มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่
ประชุม 

๑.มอบเลขานุการด าเนินการปรับตาราง
รายงานผลดังที่คณะกรรมการเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งประสานฝ่าย
เลขานุการการประชุมกบม.ปรับรูปแบบให้
สอดคล้องกัน 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ
เรียบร้อยปรับรูปแบบ และประสาน
กองกลาง (ฝ่ายเลขานุการการประชุม
กบม.)เรื่องการปรับตารางรายงานผล
ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ พิจารณาแผนพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
(Improvement Plan)ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.เห็นชอบ 
๒. มอบส านักงานอธิการบดีปรับปรุงแผน 
Improvement Paln ในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
เกณฑ์ข้อ ๑ เป็นดังน้ี  ๑) จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี    ๒) ด าเนินการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี
ให้เป็นไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลง 
๓. มอบส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี ภายในอาทิตย์ถัดไป
หลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อด าเนินการ
ทบทวนแผนฯให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.ส านักงานอธิการบดีได้ปรับปรุงแผน 
Improvement Plan ตามมติที่
ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
๒.ส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่งที่ 
๒๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี ทั้งน้ีไม่สามารถ
ด าเนินการทบทวนแผนฯให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เน่ืองจากด าเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส จึงยกเลิกการจัดโครงการด้าน
ทบทวนแผนของส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๔.๒ พิจารณาการทบทวน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
และเป้าหมายคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.รับทราบ 
๒.เห็นชอบ 
๓.มอบให้ส านักงานอธิการบดีปรับแก้
ผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอของที่ประชุม 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีปรับแก้
ผู้รับผิดชอบตามมติที่ประชุมเรียบร้อย
แล้ว และประสานกับกองบริการงาน
ให้ปรับแก้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว   

๔.๓ พิจารณาการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.รับทราบ 
๒.เห็นชอบ 
๓.มอบให้ส านักงานอธิการบดีปรับแก้
ผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอของที่ประชุม 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปรับแก้
ผู้รับผิดชอบตามมติที่ประชุมเรียบร้อย
แล้ว 

 



 ๓ 

วาระที ่ มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
วาระที่ ๔.๔ พจิารณาผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (๑ 
ต.ค.๖๓ – ๓๑ ธ.ค. ๖๓) ของ
ส านักงานอธิการบดี 

๑.มอบกองคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รายงานสาเหตุของปัญหา  “การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน”  ของ
ส านักงานอธิการบดี พร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหา  และก าหนดวันที่ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส ๒ ส่งส านักงาน
อธิการบดีภายในวันพุธที่                   
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ส านักงาน
อธิการบดี 
และหน่วยงาน
ในสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

หน่วยงานด าเนินการรายงานสาเหตุ
ของปัญหาและส านักงานอธิการบดีส่ง
ข้อมูลทั้งหมดเสนออธิการบดีเรียบร้อย
แล้ว 

๔.๖  
พิจารณาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.ก าหนดประเด็นความเสี่ยงของส านักงาน
อธิการบดี ดังน้ี 
๑) การเบิกจ่ายล่าช้า (ด้านการปฏิบัติงาน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องคือ ทุกหน่วยงาน  
๒) การป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid19) 
ของบุคลากรและนักศึกษา (ด้านสุขภาพ)  
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ทุกหน่วยงาน   
๓) การป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
ส านักงานอธิการบดี (ด้านชีวิตและทรัพย์สิน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ กองกลาง  
๒.มอบกองนโยบายและแผนท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
พิจารณาก าหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ก าหนด
ส่งข้อมูลให้ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

กองนโยบาย
และแผน 

กองนโยบายและแผนด าเนินการตาม
มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

๔.๗  พิจารณาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส 
ของส านักงานอธิการบดี 

มอบกองกลางปรับปรุงหน้าที่ของ
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ตามที่ประธาน
เสนอ (๑-๙) 

กองกลาง กองกลางด าเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรแก้ไข  



 ๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๒ (๑ ต.ค.๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๖๓  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เอกสาร
น าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

 วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ 
๑๐ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ –  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ลงในระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน IQA และส่งผลการด าเนินงาน
มายังส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เอกสารน าเสนอที่
ประชุมมาด้วยแล้ว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ  

วาระที่ ๔.๓ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานอธิการบดี  

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงษ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ 
  ๓. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น     กรรมการและเลขานุการ 



 ๕ 

โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
๑. รูปแบบการตรวจประเมิน 
๒. การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
๓. การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส าหรับรับสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
๔. ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน 
๕. การจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ประธานเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการประเมินในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส หรือ Covid-19 หากช่วงของการตรวจประเมิน คือเดือน
กรกฎาคม สถานการณ์ยังไม่ดีข้ึนจะต้องตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์  โดยอาจจะเป็นการประชุม
ออนไลน์ หน่วยงานเตรียมเอกสารไว้ เมื่อถึงเวลาตรวจของหน่วยงานก็น าเสนอเสนอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพเสนอว่า การตรวจประเมินคุณภาพในรูปแบบออนไลน์ 
ควรค านึงถึง ๓ ประการ คือ  

๑.ความต้องการของผู้ตรวจประเมิน ส านักงานอธิการบดีควรประสานกับคณะผู้ตรวจ
ประเมิน   

๒.ด้านการเบิกจ่าย เนื่องจากที่ผ่านมาบางคณะมีการตรวจประเมินสาขาในรูปแบบออนไลน์ 
และพบปัญหาติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

๓.ด้านความพร้อมของเอกสารหลักฐาน  
ผู้อ านวยการกองคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายสามารถเบิกได้ แต่ไม่สามารถยืมเงิน

ส ารองจ่ายได้ เมื่อด าเนินการเสร็จเรยีบรอ้ยแล้วจงึจา่ยค่าตอบแทนให้ผูต้รวจ ซึ่งหากรีบส่งเอกสารก็จะใช้เวลา
เบิกจ่ายไม่นาน  

ประธานเสนอว่า ส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการประสานเรื่องรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ซึ่งหากตรวจแบบออนไลน์ ทุกหน่วยงานต้องก ากับการจัดเอกสารหลักฐานให้พร้อมรับการตรวจด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบส านักงานอธิการบดีประสานเรื่องรูปแบบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับคณะผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อเตรียมการต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๔ รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น 



 ๖ 

ส านักงานอธิการบดีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน ดังรายละเอียดตาม
เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาพร้อมนี้ 
  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมช้ีแจงเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๙ โครงการ/
กิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่บรรุลในรอบ ๖ เดือน เนื่องจากรายงานผลการด าเนินการตามจริง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ 
เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ผลการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดแผน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างส่วนที่จะ
แสดงนิทรรศการของ ๓S เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการตรวจรับเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ช้ีแจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่มีการยกเลิกการจัดกิจกรรม/
โครงการของกองพัฒนานักศึกษาว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส หรือ Covid-19 
กองพัฒนานักศึกษาจะพิจารณาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการจัดกิจกรรมสามารถจัดแบบออนไลน์
ได้หรือไม่ หากจัดออนไลน์ไม่ได้ก็จะด าเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ
งบประมาณเงินรายได้ ส่วนในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๙ โครงการ/กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาเป็น
โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ๙ มทร. เจ้าภาพเป็นผู้ยกเลิก 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 วาระท่ี ๔.๕  พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความเดิม  

ด้วยส านักงานอธิการบดีได้ออกประกาศส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service mind” ของส านักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

  ๑. คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะได้รบัการคัดเลือก  
  ๑.๑ เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี โดยพิจารณาต้ังแต่

วันที่เริ่มและสิ้นสุดปีการศึกษาน้ัน ๆ                                                     
  ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี สามารถตอบปญัหา ช้ีแจง ให้ค าปรึกษาได้ดี              

และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่                                                                            
  ๑.๓ มีความประพฤติ การปฏิบัติตน การให้บริการเป็นที่ยอมรบั เต็มใจให้บริการ                       

มีอัธยาศัยที่ดีเป็นกันเอง ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก       
  ๑.๔ ไม่เคยถูกร้องเรียน และไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย  
 



 ๗ 

๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน      
  ๒.๑ การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี  ดังนี้    
   (๑) หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นในหน่วยงานตนเองที่มีความเหมาะสม 

จ านวน  ๑ คน ตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๑ คน                  
จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind”ของหน่วยงาน กรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้บุคลากรของหน่วยงาน
เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครัง้หนึ่งจากรายช่ือผูท้ี่มคีะแนนเท่ากัน และให้หน่วยงานประกาศผลการคัดเลือก
บนบอร์ดของหน่วยงาน                                                                                                     

   (๒) หน่วยงานส่งรายช่ือบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service 
Mind” ไปยังกองบริหารงานบุคคลภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อด าเนินการคัดเลือกเป็นบุคลากร          
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี ต่อไป                                   

   ๒.๒ การให้คะแนนผูท้ี่จะได้รบัการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดเีด่น “Star of Service 
Mind” ของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้         
    ๑) กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน ๒๒ คน  ด าเนินการคัดเลือก
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ๑ คน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ๒ เสียง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด จ านวน      
๑ คน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี    
ในแต่ละปีการศึกษา   
         ๒) กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันให้กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รบัคะแนนสงูสดุเท่ากนัน้ัน เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสดุเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star 
of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และหากยังได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ประธานกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตัดสินช้ีขาด  

๓. รางวัล 
๓.๑ ผู้มีคะแนนสงูสุดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Star of Service Mind ของส านักงานอธิการบดี                                      

จะได้รับรางวัลเกียรติยศตามความเหมาะสมในแต่ละปี พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณ                 
๓.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากทกุหน่วยงานจะได้รบัรางวัลเกยีรติยศตามความเหมาะสมในแต่ละปี   

ทั งนี  กำรมอบรำงวัลปีทีผ่่ำนมำ (ปกีำรศึกษำ ๒๕๖2) คณะกรรมกำรฯก ำหนดใหจ้ัดรำงวัล ดังนี     
- ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับกำรคัดเลอืกเป็นบคุลำกรผูใ้ห้บรกิำรดีเด่น “Star of Service Mind” 

ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเสื อโปโลสีม่วงตรำ
สัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ปักด้ำนหลังเสื อด้วยค ำว่ำ “Star of Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  



 ๘ 

- ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ได้รับมอบเสื อโปโลสีม่วงตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ปักด้ำนหลังเสื อด้วยค ำว่ำ 
“Star of Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำของรำงวัล ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำรในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี ทั ง ๑๑ คน ๆ ละ ๕๐๐ บำท หำกมีเงินเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยแล้วให้น ำใส่ซองมอบให้ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกฯ และหำก มีค่ำใช้จ่ำยส่วนเกิน ประธำนจะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมดังกล่ำว  

          ๔. ประกาศผลการคัดเลือก                                                                                   
ส านักงานอธิการบดจีะประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ใหบ้ริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของ
ส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และกองสื่อสารองค์การประชาสัมพันธ์ต่อไป 

การด าเนินการ 

           กองบริหำรงำนบุคคลแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีด ำเนินกำรคัดเลือก “Star of 
Service mind” ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓ ของหน่วยงำน จ ำนวน 1 คน แล้ว และหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งผลกำรคัดเลือกฯ แล้ว โดยมีผู้ได้รับกำรคัดเลือก ดังนี  
  1. นำยธนะสิทธ์ิ  ไชยรัตน์ทอง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2. นำยสำนิตย์  มิอำทร  เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทั่วไปปฏิบตัิกำร  กองกลำง   
  3. นำงสำวกัญญำภัทร  คงคีรี  นักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร  กองคลงั 
  4. นำงสำวเรณู  เหมือนเอี่ยม  บุคลำกรปฏิบัติกำร  กองบริหำรงำนบุคคล 
  5. นำยฉัตรชัย  มงคลพรวิทยำ  เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  กองนโยบำยและแผน 
  6. นำยภัทรพล  กิตติรัตนำโชติ  นักวิชำกำรศึกษำ  กองพัฒนำนักศึกษำ 
  7. นำงสำวชนิษฐำ  จริตงำม  นักวิเทศสมัพันธ์  กองวิเทศสัมพันธ์  
  8. นำงสำวพุทธชำติ  แย้มวิทยวงค์กุล  นักประชำสมัพันธ์  กองสื่อสำรองค์กำร   
  9. นำงสำวทัศนีย์  น้อยแดง  นักวิชำกำรศึกษำ  กองศิลปวัฒนธรรม 
  10. นำงสำวนันทนำ  สีมำ  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  สถำนีวิทยุสำธำรณะเพื่อกำรศึกษำ 
  11. นำงทิพย์สุคนธ์  ฉวีพิศำล  เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  ส ำนักประกันคุณภำพ  

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทรำบและพจิำรณำ ดังนี   

๑. รับทรำบผลกำรคัดเลือกบุคลำกรผู้ ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind” ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมรำยช่ือข้ำงต้น     

๒. พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมประกำศส ำนักงำนอธิกำรบดี ข้อ ๒ หลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์
กำรตัดสิน  ข้อ ๒.๒  ๑) และ ๒)   

         ๓. พิจำรณำรำงวัลที่จะมอบให้แก่ผูไ้ด้รับกำรคัดเลอืกเป็นบคุลำกรดีเด่น “Star of Service Mind” 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และรำงวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  

  คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำและเห็นว่ำ กำรคัดเลือกบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star 
of Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและ



 ๙ 

เกณฑ์ตัดสินนั น ต้องเชิญบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind”ของทุกหน่วยงำนจ ำนวน 
๑๑ คน เข้ำร่วมประชุมด้วย ควรจัดในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีครั งถัดไป ที่
ก ำหนดไว้ในเดือนกรกฎำคม 

ผู้อ ำนวยกำรกองศิลปวัฒนธรรมเสนอเพิ่มเติมในประเด็นพิจำรณำรำงวัลว่ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจและสร้ำงควำมท้ำทำยให้กับบุคลำกร สำมำรถหำช่องทำงใดที่จะพิจำรณำรำงวัลโดยใช้เงิน
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัย อำทิเช่น รำงวัลบุคคลดีเด่น หรือไม่ ซึ่งนำงสำยพิณ ใจทน (ผู้ให้ข้อมูลแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบคุคล) แจ้งว่ำ กองทุนสวัสดิกำรเปน็กองทนุที่จัดให้กับบุคลำกรทุกประเภททั ง
มหำวิทยำลัย ทุกคนต้องมีสิทธิในส่วนนี  และกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลดีเด่นมีคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
โดยจะมีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรในช่วงปลำยปีพ.ศ. ๒๕๖๔ และกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลดีเด่นมีหลำย
ด้ำน อำจจะน ำด้ำนผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind”เข้ำไปพิจำรณำได้ และใช้ในรอบปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ต่อไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาตามประเด็น ดังนี้ 
๑. รับทราบผลกำรคัดเลือกบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind” 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  
๒. มอบกองบริหารงานบุคคลเชิญบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind”

ของทุกหน่วยงำนจ ำนวน ๑๑ คน เข้ำร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกบคุลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service 
Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในการประชุมครั้งถัดไป  

๓. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดหารางวัลส าหรับปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี ้
- ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of 

Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓ ได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเสื อโปโลสี
ม่วงตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ปักด้ำนหลังเสื อด้วยค ำว่ำ “Star of Service Mind” ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓  

- ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นบุคลำกรผู้ให้บริกำรดีเด่น “Star of Service Mind” ของ
หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓ ได้รับมอบเสื อโปโลสีม่วงตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ปักด้ำนหลังเสื อ
ด้วยค ำว่ำ “Star of Service Mind” ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓  

โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำของรำงวัล ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำรในสังกัด
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ทั ง ๑๑ คน ๆ ละ ๕๐๐ บำท หำกมีเงินเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยแล้วให้น ำใส่ซองมอบผู้ที่มี
คะแนนสูงสุดและหำกมีค่ำใช้จ่ำยส่วนเกิน ประธำนจะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมดังกล่ำว 

๔. มอบกองบริหารงานบุคคลน าเรื่องการพิจำรณำคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้ำนผู้ให้บริกำร
ดีเด่น “Star of Service Mind” เข้าที่ประชุมกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 วาระท่ี ๔.๖  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือนหลัง  (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)  และรอบ                
12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563 

  ตำมที่กองบริหำรงำนบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้
หน่วยงำน  ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อน ำไปใช้ในหน่วยงำนส ำหรับให้ผู้มำรับบริกำรกรอกข้อมูลและ
เวียนแจ้งให้บุคลำกรทุกหน่วยงำนกรอกแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ผ่ำนทำงเว็บไซต์ กองบรหิำรงำนบคุคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ 
  ในกำรนี  กองบริหำรงำนบุคคลได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ของ
หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี  
  1. รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวำคม 2563 – 31 พฤษภำคม 2564) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ซึ่งผลกำรประเมินในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้ค่ำเฉลี่ย 4.53  ผลกำรประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมาก  โดยมีผลสรุปในแต่ละด้ำน ดังนี  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (ฉบบั) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 848 98.03 
     สำยบริหำร 11 1.27 
     สำยวชิำกำร 45 5.20 
     สำยสนับสนุน 657 75.95 
     นักศึกษำ 135 15.61 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 17 1.97 

รวม 865 100 

1.2 คำ่เฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ       
   1.1 มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในงำน 4.57 0.59 ดีมำก 
   1.2 สำมำรถตอบปัญหำ/ค ำชี แจง/ใหค้ ำปรึกษำ 4.56 0.59 ดีมำก 
   1.3 มคีวำมตั งใจในกำรปฏบิัติหน้ำที ่ 4.62 0.56 ดีมำก 
   1.4 เต็มใจให้บริกำร มีอัธยำศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.63 0.57 ดีมำก 
   1.5 กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่สุภำพ เหมำะสม 4.56 0.60 ดีมำก 

รวม 4.59 0.58 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอปุกรณ์ที่ทันสมัย 4.40 0.67 ดี 
   2.2 มแีหล่งข้อมลูบริกำร เช่น บริกำรเอกสำร หรือข้อมลูบนเว็บไซต์ 4.42 0.66 ดี 
   ๒.๓ มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร เช่น ที่น่ัง เป็นต้น 4.45 0.67 ดี 

รวม 4.42 0.67 ดี 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
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ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ดา้นการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ควำมประทบัใจในกำรให้บริกำร 4.60 0.55 ดีมำก 
   3.2 สำมำรถน ำค ำตอบ/ข้อแนะน ำไปปรบัใช้ 4.55 0.58 ดีมำก 

รวม 4.58 0.57 ดีมาก 
รวมท้ังสิ้น 4.53 0.65 ดีมาก 

1.3 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจ ำแนกรำยหน่วยงำน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 31 4.27 ดี 
2. กองกลำง 90 4.46 ดี 
3. กองคลงั 115 4.26 ดี 
4. กองนโยบำยและแผน 55 4.59 ดีมำก 
5. กองบริหำรงำนบุคคล 41 4.67 ดีมำก 
6. กองพฒันำนักศึกษำ 130 4.45 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 59 4.65 ดีมำก 
8. กองสือ่สำรองค์กำร 30 3.88 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 213 4.88 ดีมำก 
10. ส ำนักประกันคุณภำพ 46 4.59 ดีมำก 
11.สถำนีวิทยุฯ 55 4.16 ดี 

รวม 865 4.53 ดีมาก 
 

1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รบับริกำร 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี ่

กองนโยบายและแผน  
1. ให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือเสมอ 1 
2. ยิ มแย้ม บริกำรด ี 1 
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นกันเอง 1 
กองศิลปวัฒนธรรม  
1. ให้บรกิำรผู้สงูอำยุดีมำก 1 
2. บริกำรประทบัใจ 1 
3. เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรดีมำก 1 
4. เป็นหน่วยงำนที่บุคลำกรในหน่วยงำนที่มีคุณภำพสำมำรถขับเคลื่อนงำนหรือภำรกิจต่ำง ๆ ได้สมบูรณ์แบบ  1 
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   2. รอบ 12 เดือน (1 มิถุนำยน 2563 – 31 พฤษภำคม 2564) ประจ ำปกีำรศึกษำ 
2563  ผลกำรประเมินในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบด ี ได้ค่ำเฉลี่ย 4.47  ผลกำรประเมินอยู่ใน 
ระดับด ี โดยมีผลสรุปในแตล่ะด้ำน ดังนี  
   2.1 ข้อมูลทั่วไป  
 

จ ำนวน
(คน)

จ ำนวน
(คน)

จ ำนวน
(คน)

จ ำนวน
(คน)

ประเภทผู้ใช้บริกำร
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1630 209 92 1931
     สายบริหาร 25 8 9 42
     สายวิชาการ 125 62 6 193
     สายสนับสนุน 1165 139 74 1378
     นักศึกษา 315 0 3 318
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 76 0 0 76

รวม 1,706 209 92 2,007

ข้อมูลท่ัวไป

Walk in Online QR Code ภำพรวม

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

95.55 100 100 96.21
1.47 3.83 9.78 2.09
7.33 29.67 6.52 9.62
68.29 66.51 80.43 68.66
18.46 0.00 3.26 15.84
4.45 0.00 0.00 3.79
100 100 100 100  

 2.2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ค่ำเฉล่ีย
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน

  
ระดับ
ควำม
คิดเห็น

ค่ำเฉล่ีย
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน

  
ระดับ
ควำม
คิดเห็น

ค่ำเฉล่ีย
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน

   
ระดับ
ควำม
คิดเห็น

ค่ำเฉล่ีย
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน

   
ระดับ
ควำม
คิดเห็น

1. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร

   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.59 0.58 ดีมาก 4.23 0.78 ดี 3.87 1.04 ดี 4.52 0.65 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าช้ีแจง/ให้ค าปรึกษา 4.57 0.59 ดีมาก 4.13 0.89 ดี 3.84 1.04 ดี 4.49 0.69 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 4.64 0.56 ดีมาก 4.28 0.83 ดี 3.88 1.13 ดี 4.56 0.65 ดีมาก

   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยท่ีดีและเป็นกันเอง 4.64 0.58 ดีมาก 4.22 0.90 ดี 3.89 1.18 ดี 4.56 0.68 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.58 0.59 ดีมาก 4.37 0.73 ดี 4.05 0.87 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

รวม 4.60 0.58 ดีมำก 4.25 0.83 ดี 3.91 1.05 ดี 4.53 0.66 ดีมำก

2. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.39 0.67 ดี 4.18 0.77 ดี 3.87 0.84 ดี 4.35 0.70 ดี

   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการ
เอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์

4.43 0.65 ดี 4.13 0.77 ดี 3.95 0.89 ดี 4.38 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เช่น ท่ีนั่ง เป็นต้น

4.48 0.66 ดี 4.09 0.83 ดี 3.64 0.93 ดี 4.40 0.72 ดี

รวม 4.43 0.66 ดี 4.13 0.79 ดี 3.82 0.89 ดี 4.38 0.70 ดี

3. ด้ำนกำรให้บริกำรในภำพรวม

   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.60 0.55 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 3.85 1.19 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับ 4.55 0.58 ดีมาก 4.17 0.90 ดี 3.67 1.22 ดี 4.47 0.69 ดี

รวม 4.58 0.57 ดีมำก 4.19 0.90 ดี 3.76 1.21 ดี 4.50 0.68 ดี

รวมท้ังส้ิน 4.54 0.60 ดีมำก 4.17 0.84 ดี 3.83 1.05 ดี 4.47 0.68 ดี

ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน

Walk in Online QR Code ภำพรวม
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  2.3 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจ ำแนกรำยหน่วยงำน 

จ ำนวน
(ฉบับ)

ผลกำร
ประเมิน

จ ำนวน
(ฉบับ)

ผลกำร
ประเมิน

จ ำนวน
(ฉบับ)

ผลกำร
ประเมิน

จ ำนวน
(ฉบับ)

ผลกำร
ประเมิน

1. ส านักงานอธิการบดี 70 ดี 13 ดี 7 ดี 90 ดี
2. กองกลาง 143 ดี 27 ดี 9 พอใช้ 179 ดี
3. กองคลัง 173 ดี 55 ดี 15 พอใช้ 243 ดี
4. กองนโยบายและแผน 110 ดีมาก 9 ดี 10 ดี 129 ดี
5. กองบริหารงานบุคคล 119 ดีมาก 70 ดี 9 พอใช้ 198 ดี
6. กองพัฒนานักศึกษา 260 ดี 11 ดี 16 ดี 287 ดี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 123 ดีมาก 2 ดี 5 ดี 130 ดี
8. กองส่ือสารองค์การ 80 ดี 8 ดีมาก 2 ดี 90 ดี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 425 ดีมาก 7 ดีมาก 2 พอใช้ 434 ดี
10. ส านักประกันคุณภาพ 88 ดีมาก 7 ดีมาก 15 ดี 110 ดี
11. สถานีวิทยุ 115 ดี 0 - 2 ดีมาก 117 ดี

รวม 1,706 ดีมำก 209 ดี 92 ดี 2,007 ดี

หน่วยงำน
ค่ำเฉล่ีย

Online

ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย

4.48 4.24 3.47 4.06
3.77 3.22 3.76
4.33 4.15 4.35
4.31 3.26 4.07
4.28 4.39 4.37

4.16 0.00 5.00 4.18
4.19

4.54 4.17 3.83 4.47

3.99

4.12
4.24
4.09
4.484.66

QR Code ภำพรวม

3.96

3.76
4.54
4.68

3.59

3.96
4.22
2.71

Walk in

4.43

4.63
3.96
4.88
4.58

4.64

4.29

4.43

4.57

 

  2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รบับริกำร 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี ่

กองคลัง  
Walk in  
1. งำนเบิกจ่ำย 1 คุณจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ ให้บริกำรประทบัใจมำก 1 
Online  
1. จะโทรติดต่อสอบถำมข้อมูล ติดต่อได้ยำกมำก สอบถำมข้อมูลเบื องต้นก็ไม่ได้ค ำตอบ ต้องรอถำมคนอื่น
อีกที ท ำให้ไม่ได้รบัข้อมลูที่ทันเวลำ 

1 

2. เจ้ำหน้ำที่บำงคนบำงคนพูดจำไม่ดีเลย ใช้น  ำเสียงแบบไม่พอใจ พูดตะคอก พูดเสียงดัง  ทั งๆที่ไปปรึกษำ
เรื่องงำน 

1 

3. กองคลงัควรสอบคัดเลือกเอำคนเกง่เข้ำมำท ำงำน และตอ้งอบรม ไปดูงำนกำรใหบ้รกิำรที่อื่นบ้ำง 
อย่ำคิดว่ำมีอ ำนำจแต่ต้องคิดว่ำท ำงำนรำชกำรต้องถูกต้อง แม่นย ำ และมีใจรักบรกิำร ก่อนจะออก
ประกำศ ค ำสั่งใดๆ ควรทบทวนให้รอบคอบ 

1 

กองนโยบายและแผน  
Walk in  
1. ให้บรกิำรดีมำก ยินดีให้บรกิำร 1 
2. บริกำรด ี 1 
3. ให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือเสมอ 1 
4. ยิ มแย้ม บริกำรด ี 1 
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นกันเอง 1 
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กองบริหารงานบุคคล  
Online  
1. ให้ค ำแนะน ำและให้ควำมช่วยเหลือพร้อมเอำใจใส่และดูแลผูร้ับบริกำรดีมำกที่สุด 1 
2. บุคลำกรขำดประสทิธิภำพในกำรท ำงำน โกหกแล้วโยนควำมผิดไปใหผู้บ้รหิำร เช่น เรือ่งส่งไปให้อธิกำรบดี
แล้ว 
แต่ไปถำมอธิกำรบดไีมเ่คยเห็นเรือ่งเลย เป็นต้น 

1 

3. มีกำรใช้เทคโนโลยี แต่ควรพัฒนำให้ข้อมลูเป็นปจัจบุัน เช่น ระบบแจง้ควำมคืบหน้ำกำรเสนอขอ
ต ำแหน่ง 

1 

กองศิลปวัฒนธรรม  
Walk in  
1. ให้บรกิำรผู้สงูอำยุดีมำก 1 
2. บริกำรประทบัใจ 1 
3. เจ้ำหน้ำที่ใหบ้ริกำรดีมำก 1 
4. เป็นหน่วยงำนที่บุคลำกรในหน่วยงำนที่มีคุณภำพสำมำรถขับเคลื่อนงำนหรือภำรกจิต่ำง ๆ ได้
สมบรูณ์แบบ 

1 

5. กำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ สะดวก รวดเร็ว บรกิำรด้วยรอยยิ ม 1 
6. เจ้ำหน้ำที่กองศิลปวัฒนธรรมบริกำรทุกระดับประทับใจ 1 
7. มีกำรท ำงำนเป็นกลุม่ ประสำนงำนกันได้อย่ำงดีเยี่ยม ควรได้รับค ำชมเชย 1 
8. กำรประสำนงำน ถ้อยค ำกำรพูดจำน่ำช่ืนชม 1 
9. หน้ำตำยิ มแย้มแจม่ใส 1 
Online  
1. จัดกิจกรรมชมรมอำวุโสได้ดีมำกน่ำประทับใจ อยำกใหม้ตีลอดค่ะ 1 
2. จัดกิจกรรม ชมรมอำวุโส ได้ดีมำกๆ 1 
ส านักประกันคุณภาพ  
Online  
1. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักประกันคุณภำพให้บริกำรและให้ข้อมลูดมีำกค่ะ 1 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี  เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนต่อไป 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า กาสรุปผลในตาราง “๒.๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
ให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน” ช่องทาง QR Code นั้น ในการสรุปผลเพื่อจดัท ารายงานสามารถรวมผลให้
อยู่ในช่องทางออนไลน์ได้ เป็น Online+QR Code 

  มติท่ีประชุม รับทราบ และพิจารณามอบ ดังนี้ 

   ๑.มอบกองบรหิารงานบุคคลปรบัปรุงรายงานผลการรายงานครั้งต่อไป เหลอื
เพียง ๒ ช่องทาง ดังนี้ ๑.Waik In ๒.Online+QR Code โดยช่องทางการเกบ็แบบสอบถาม ๓ ช่องทาง
เช่นเดิม 



 ๑๕ 

   ๒.มอบหน่วยงานทีม่ีข้อเสนอแนะในด้านลบ พิจารณาปรปัปรุง และสังเกตุ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง (Monitor) และหน่วยงานที่ได้รบัค าชมเชยขอให้รกัษามาตรฐานที่ดีต่อไป 
 วาระท่ี ๔.๗  รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 256๔ สรุปโดยจ ำแนกได้ดังนี  

1. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

สถานะการเบิกจ่ายสะสม 
 ณ 31 พ.ค. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้

เบิกจ่ำยตำมแผน ไม่ได้รับงบประมาณ 14 โครงกำร 
ยังไม่เบกิจ่ำยตำมแผน 3 โครงกำร 
ปรับแผน - เลื่อนอย่ำงไม่มีก ำหนด 3 โครงกำร 
ปรับแผนจำกไตรมำส 2 ไปไตรมำส 3-4 2 โครงกำร 
ขอยกเลกิโครงกำร 1 โครงกำร 
รวมแผนใช้จ่ายสะสม ณ เดือน พ.ค. 64 23 โครงการ 

2. กำรด ำเนินงำน  

สถานะการด าเนินงาน 
ณ 31 พ.ค. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้

ยังไม่เริม่โครงกำร ไม่ได้รับงบประมาณ 3 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 14 โครงกำร 
ปรับแผนจำกไตรมำส 2 ไปไตรมำส 3 - 4 2 โครงกำร 
ปรับแผน-เลื่อนอย่ำงไมม่ีก ำหนด 3 โครงกำร 
ขอยกเลกิโครงกำร 1 โครงกำร 

รวม 23 โครงการ 

  เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณา  เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาพร้อมนี ้
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
BPM ให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้สามารถเก็บผลการด าเนินได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

 

 



 ๑๖ 

 วาระท่ี ๔.๘  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  กองกลาง รายงานผลการด าเนินงานระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังรายงานที่แนบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

 

 



 ๑๘ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

 วาระท่ี ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

                      ตามที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น 

                      ในการนี้ กองบรหิารงานบุคคลขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
โดยสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ : การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุน ในหน่วยงานส านักงานอธิการบดทีี่ได้รับการสร้างเสรมิสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร
จัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๙๐ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนสงักัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการ
พัฒนา จ านวน ๑๘๔ คน จากจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ เสนอต่อที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ  เอกสารน าเสนอทีป่ระชุมมาพร้อมนี ้

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

   ตำมที่ กองนโยบำยและแผนได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี
ให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ และกำรเสนอรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี นั น  

   โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองนโยบำยและแผน ได้วิเครำะห์และเสนอ (ร่ำง) แผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2564 วำระที่ 4.6 พิจำรณำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 3 เรื่อง ดังนี   
   1. กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ (ด้ำนกำรปฏิบัติงำน) 
   2. กำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
ของบุคลำกรและนักศึกษำ (ด้ำนสุขภำพ) 
   3. กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยของส ำนักงำนอธิกำรบดี (ด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน)  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปด้ วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม กองนโยบำยและแผนจึงได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน



 ๑๙ 

เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด และได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน 
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาพร้อมนี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๓ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

   กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรของหน่วยงำนในสงักัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สิ นไตรมำส 2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 256๔ สรุปโดยจ ำแนกได้ดังนี  

1. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

สถานะการเบิกจ่ายสะสม 
 ณ 31 มี.ค. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้

เบิกจ่ำยตำมแผน ไม่ได้รับงบประมาณ 10 โครงกำร 
ยังไม่เบกิจ่ำยตำมแผน 4 โครงกำร 
ปรับแผนจำกไตรมำส 2 ไปไตรมำส 3-4 3 โครงกำร 
ขอยกเลกิโครงกำร   ไม่มี 
รวมแผนใช้จ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 64 17 โครงการ 

2. กำรด ำเนินงำน  

สถานะการด าเนินงาน 
สะสม ณ 31 ม.ีค. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้
ตามแผน ณ 31 มี.ค.64 

ยังไม่เริม่โครงกำร ไม่ได้รับงบประมาณ 4 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 10 โครงกำร 
ขอปรับแผนระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 3 โครงกำร 
ขอยกเลกิโครงกำร ไม่มี 

รวม 17 โครงการ 

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาพร้อมนี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๔ แจ้งเลื่อนก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  

ตามที่ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดวันตรวจ
กิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว นั้น  



 ๒๐ 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดที่ท าการเป็นการช่ัวคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยห้ามบุคลากรและนักศึกษาเข้าพื้นที่โดยไม่มีความจ าเป็น ใน
การนี้ กองกลาง จึงได้ด าเนินการเลื่อนก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง จะด าเนินการแจ้งก าหนดการตรวจอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กองกลางได้
ด าเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ   

   ผู้อ านวยการกองกลางเสนอเพิ่มเติมว่า การด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 
ตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี มีแผนว่าต้องด าเนินการตรวจกิจกรรม ๕ ส จ านวน 
๒ ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ไม่ควรใกล้กับครั้ง ๒ จึงขอความเห็นชอบในหลักการ 
หากมหาวิทยาลัยมีการประกาศเปิดท าการ หลังจากเปิดท าการปกติ ๑ สัปดาห์จะเป็นการตรวจกิจกรรม ๕ 
ส ของส านักงานอธิการบดี  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ ก าหนดตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่           
๑/๒๕๖๔ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศเปิดท าการปกติ ๑ สัปดาห์ 

วาระท่ี ๕.๕  การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๖ เดือน ของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีข้ึน เพื่อท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น 

  กองบริหารงานบุคคลเสนอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรประพฤติผิด
จรรยาบรรณ   

  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงาน   ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ ที่ก าหนดข้ึนนั้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้
การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    



 ๒๑ 

 (ก) โครงการพัฒนาประสทิธิภาพในการท างานของบคุลากร ด้านการเงนิ บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 (ข) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี ๒๕๖๔” วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   

 ๓. มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการที่ดี โดยออกหนังสือเวียน 
ทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      (ก) หนังสือเวียนแจ้งตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๖๑ บัญญัติว่า ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ในการนี้อาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารตามระเบียบของ  
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้องแก่
เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่สง่ค าฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเปน็วันที่ยืน่
ค าฟ้องต่อศาลปกครอง ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า การยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่อศาลคู่กรณีจะยื่นด้วย
ตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือจะท าโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่  
เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล 

   ดังนั้น การท าค าฟ้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองช้ันต้นถือเป็นค าฟ้องตามนัย
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้
บังคับของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีน้ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งศาล
ปกครองช้ันต้น โดยฝากส่งค าอุทธรณ์และเอกสารประกอบค าอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้บริษัท เคอรี่ 
ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด น าส่ง แต่บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทประกอบ
กิจการรับขนส่งของและไม่ปรากฎว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่ง
ไปรษณีย์ภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ดังนั้น บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่ใช่
ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้ด าเนินกิจการไปรษณีย์ การส่งค า
ร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครองช้ันต้นของผู้ฟ้องคดีโดยยื่นต่อ บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
จึงมิใช่การยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๑๓ วรรค
หนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
  (ข) หนังสือเวียนแจ้งกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ก าหนดจรรยาบรรณของอาจารย์ไว้ให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมามี
การร้องเรียนจรรยาบรรณอาจารย์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้อาจารย์บรรจุ



 ๒๒ 

ใหม่และป้องกันการกระท าผิดวินัยที่เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเห็นควรให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว (ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
  (ค) หนังสือเวียนแจ้งกรณีที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการไปเป็น
พยานตามหมายศาลแบ่งได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้ 

  กรณีที่ ๑ ส่วนราชการหรือพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือส่วนราชการเป็น
จ าเลยในคดีที่ถูกฟ้องและส่วนราชการหรือพนักงานอัยการได้อ้างข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการเป็น
พยานในคดีนั้น หรือการไปเป็นพยานในฐานะผู้เช่ียวชาญหรือในฐานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการตาม
ค าสั่งศาล ในกรณีเช่นน้ีถือได้ว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  กรณีที่ ๒ บุคคลภายนอกได้อ้างข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการเป็นพยานใน
คดีนอกเหนือจากกรณีที่ ๑ กรณีเช่นนี้ไม่น่าจะถือได้ว่าการไปเป็นพยานตามหมายศาลเป็นการไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ เพราะมิได้เป็นการเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของรัฐตามหมายศาลซึ่งโดยหลักการแล้วควร
ต้องขอลากิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ที่ว่าการไป
เป็นพยานตามหมายศาลเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่อาจขัดขืนและหลีกเลี่ยงได้และไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นโดยตรงให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปตามหมายศาลได้ โดยไม่ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและไม่ถือว่าเป็นวันลา (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 ๓. มหาวิทยาลัยฯ ได้สอบถามข้อมูลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทก าหนด
ทางจรรยาบรรณ  ไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเสนอขอปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดทางจรรยาบรรณ 

 ปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการข้อร้องเรียน 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการข้อ
ร้องเรียนแต่อย่างใด 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ไม่มี 

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๒๓ 

ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเวลาประชุมจะแจ้งให้ทราบ        
ในภายหลัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๕๐  น. 

 

      นำงสำวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
             เลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี


