
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบด ีท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
โดยการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบGoogle Meet 

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

๑. ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี   ประธาน 
๒. นางนงลกัษณ์ ทองนาค     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. นางสาวเพญ็จันทร ์ หลิมตระกลู   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลงั    กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา   กรรมการ 
๖. นายศิริวัฒน ์ สายสุนทร   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ    กรรมการ 
๗. ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๘. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๙. นางสาวเจนจริา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๐. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวสายพิณ ใจทน    แทนผู้อ านวยการกองบรหิารงานบุคคล กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบด ี    เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธ์ิ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบด ี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย ์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบด ี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที่ ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 

ไม่มี  

 วาระที่ ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุม 

  การด าเนินการตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

วาระที ่ มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๔.๓ การเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานอธิการบดี 

๑.รับทราบ 
๒.มอบส านักงานอธิการบดีประสานเรื่อง
รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ กับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อเตรียมการ
ต่อไป 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีด าเนินการประสาน
ผู้ตรวจประเมินฯและด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ
เสนอสรุปรายงานผลการประเมินในการ
ประชุมครั งนี  



 ๒ 

 

วาระที ่ มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๔.๕  พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service 
mind” ของส านักงาน
อธิการบดี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service Mind” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
๒.มอบกองบริหารงานบุ คคลเชิญบุ คลากรผู้
ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind”ของทุก
หน่วยงานจ านวน ๑๑ คน เข้าร่วมประชุมเพื่ อ
คั ด เลื อกบุ คล ากรผู้ ให้ บ ริ การดี เด่ น  “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในการประชุมครั งถัดไป 
๓.มอบกองบริหารงานบุคคลจัดหารางวัลส าหรับปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี 
- ผู้ที่ มีคะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” 
ของส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อม
เสื้อโปโลสีม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยปักด้านหลัง
เสื้อด้วยค าว่า “Star of Service Mind” ของส านักงาน
อธิการบด ีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service Mind” ของหน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับมอบเสื้อโปโลสี ม่วงตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ปักด้านหลังเสื้อด้วยค าว่า 
“Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยค่าใช้ จ่ายในการจัดหาของรางวัล ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ อ านวยการในสั งกัดส านั กงาน
อธิการบดี ทั้ง ๑๑ คน คนละ ๕๐๐ บาท หากมีเงิน
เหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วให้น าใส่ซองมอบผู้ที่มีคะแนน
สูงสุดและหากมีค่ าใช้ จ่ายส่ วนเกิน ประธานจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว 
๔.มอบกองบริหารงานบุคคลน าเรื่องการคัดเลือก
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind" 
ของส านักงานอธิการบดี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดี เด่นและผู้ ท าคุณประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

กองบริหารงาน
บุคคล 

๑.-๒.กองบริหารงานบุคคลเชิญ
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind”ของทุกหน่วยงาน
จ านวน ๑๑ คน เข้าร่วมประชุมใน
ครั งนี  เพื่อลงคะแนนเลือกผู้ให้บริการ
ดีเด่นของส านักงานธิการบดี 
๓.การด าเนินการจัดท ารางวัลส าหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ เน่ืองจากจะมีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการ
ดีเด่น “Star of Service mind” 
ของส านักงานอธิการบดีในการ
ประชุมครั งนี  
๔.ส าหรับการน าเรื่องการคัดเลือก
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service mind” ของส านักงาน
อธิการบดี อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



 ๓ 

วาระที ่ มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๔.๖ รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 
เดือนหลัง  (1 ธ.ค. 63 – 31 
พ.ค. 64)  และรอบ 12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

๑.รับทราบ 
๒.มอบกองบริหารงานบุคคลปรับปรุงรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจครั งต่อไป เหลือเพียง      
๒ ช่องทาง ดังนี  ๑.Waik In ๒.Online+QR Code 
โดยช่องทางการเก็บแบบสอบถาม ๓ ช่องทาง
เช่นเดิม 
๓.มอบหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะในด้านลบ 
พิจารณาปรับปรุงพัฒนา โดยก ากับติดตามอย่าง
ตอ่เน่ือง (Monitor) และหน่วยงานที่ได้รับค า
ชมเชยขอให้รักษามาตรฐานที่ดีต่อไป 
๔.มอบหน่วยงานพิจารณาข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ในภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมาปรับปรุง
แก้ไข 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และ
เสนอเป็นวาระการประชุมในครั้งน้ี 

๕.๔ แจ้งเลื่อนก าหนดการ
ตรวจกิจกรรม ๕ ส ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ครั งที ่๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑.รับทราบ  
๒.เห็นชอบในหลักการ ก าหนดตรวจกิจกรรม ๕ ส 
ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศ
เปิดท าการปกติ ๑ สัปดาห์ 

กองกลาง กองกลางด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานเรียบร้อยแล้ว 
และเสนอเป็นวาระการประชุมใน
ครั้งน้ี 

  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิก ารบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวียนแจ้งกรรมการแล้วล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๓ (๑ ต.ค.๖๓ –
๓๐ มิ.ย. ๖๔) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ของส านักงาน



 ๔ 

อธิการบด ีเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส  
ที่ ๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว 

ผู้อ านวยการกองคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ต่ ากว่า
แผนการเบิกจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส (โควิด -๑๙) และกองคลังอยู่
ระหว่างการจัดท าหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ ๔ โดยจะต้องส่งเอกสาร
เบิกจ่ายทั้งหมดต้นเดือนกันยายน 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

 วาระที่ ๔.๒ การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ตามที่  ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ –  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet โดยคณะผู้ประเมินที่มคีวามเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์สูงในการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ประธาน  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
๓. ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น     ปฎิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ  

ซึ่งกิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น 
ส านักงานอธิการบดีน าเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผลการประเมิน ๔ องค์ประกอบ จ านวน ๑๗ ตัวบ่งช้ี ในภาพรวม
ผลการประเมินฯอยู่ในระดับดีมาก ที่ ๔.๘๒ คะแนน และทุกองค์ประกอบมผีลการประเมนิฯระดับดีมาก ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และจุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี ้

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. ควรก าหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในแต่ละหน่วยงานในการประสานข้อมลูเพือ่การให้บริการและประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึการส่งต่อข้อมูลให้กบักองสือ่สารองค์การ เพื่อการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ 
๒.ควรมีระบบการติดตามและรายงานผลตามขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหนง่ทีสู่งข้ึนของบุคลากร 
 
 
 



 ๕ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี ๑ ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดท าองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ควรจัดให้มกีารเผยแพร่ใหส้ามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
ก าหนดเมนูการจัดการความรู้ไว้ในหน้าโฮมเพจของ
กองกลาง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การบริหารความเสี่ยงในเรื่องการป้องกันและการ
ควบคุมการระบาดของการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 
ของบุคลากรและนักศึกษายังไมส่อดคลอ้งกบัสถาน
การปจัจบุัน 

ควรปรับกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน 

 
องค์ประกอบท่ี ๒ การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบด ี
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบสารสนเทศพร้อมใช้งานเหมาะกบัสถานการ
ปัจจุบัน 

ควรก าหนดนโยบายให้เกิดการใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ขาดการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการ
สื่อสารองค์กร 

ควรท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินการยอ้นหลัง
และน าเสนอต่อผู้บริหารเพือ่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา 

 
องค์ประกอบท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากร 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
- 
 
 

ควรมีการก ากับติดตามผลของการพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 



 ๖ 

องค์ประกอบท่ี ๔ ระดับความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ช่องทางการร้องเรียนค่อนข้างน้อย ไมส่อดคล้องกับ
ยุคสมัย 

๑.ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้มากขึ้น 
๒.ก าหนดแนวทางในการเช่ือมโยงข้อมลูและบรูณา
การการท างานร่วมกันในการจัดการข้อรอ้งเรียนใหม้ี
ความรวดเร็ว 

 
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังนี ้ 

องค์ประกอบที่ ๑ แนวทางเสริมจุดแข็ง มอบกองกลาง   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มอบกองนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ ๒ แนวทางเสริมจุดแข็ง มอบกองกลาง   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มอบกองสื่อสารองค์การ 

องค์ประกอบที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มอบกองบริหารงานบุคคล 
องค์ประกอบที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มอบกองบริหารงานบุคคล 

ภาพรวม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ข้อ ๑ มอบส านักงานอธิการบดี 
            ข้อ ๒ มอบกองบริหารงานบุคคล 

๒. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง( Improvement 
Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind”    
ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
17มิถุนายน 2564 มีมติมอบกองบริหารงานบุคคลเชิญบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service 
mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้
ให้บริการดีเด่น“Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการ
ประชุมครั งถัดไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปัจจุบันยังไม่ดีขึ น ส านักงานอธิการบดีจึงได้จัดประชุมด้วยระบบ Google Meet  



 ๗ 

 ในการนี  กองบริหารงานบุคคล จึงขอเสนอวิธีการด าเนินการคัดเลือก “Star of Service 
mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ด้วยการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี   
  1) กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 22 คน  ด าเนินการคัดเลือก
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง ทั งนี  1 คน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 2 เสียง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด จ านวน 1 
คน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปี
การศึกษา  
   2) กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันให้กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันนั น เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ให้บริการ
ดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และหากยังได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตัดสินชี ขาด  

           โดยมีผู้ได้รบัการคัดเลอืก“Star of Service mind” ประจ าปีการศึกษา 256๓ ดังนี  
   1. นายธนะสิทธ์ิ  ไชยรัตน์ทอง  เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบด ี
   2. นายสานิตย์  มิอาทร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัตกิาร  กองกลาง   
   3. นางสาวกัญญาภัทร  คงคีรี  นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  กองคลัง 
   4. นางสาวเรณู  เหมือนเอี่ยม  บุคลากรปฏิบัตกิาร  กองบรหิารงานบุคคล 
   5. นายฉัตรชัย  มงคลพรวิทยา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กองนโยบายและแผน 
   6. นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ  นักวิชาการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
   7. นางสาวชนิษฐา  จริตงาม  นักวิเทศสมัพันธ์  กองวิเทศสมัพันธ์  
   8. นางสาวพุทธชาติ  แย้มวิทยวงค์กุล  นักประชาสมัพันธ์  กองสือ่สารองค์การ   
   9. นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง  นักวิชาการศึกษา  กองศิลปวัฒนธรรม 
   10. นางสาวนันทนา  สีมา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 
   11. นางทิพย์สุคนธ์  ฉวีพิศาล  เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักประกันคุณภาพ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการลงคะแนนออนไลน์ 

 คณะกรรมการและบุคลากรผู้ใหบ้รกิารดีเด่น “Star of Service mind” ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 คน รวมจ านวน ๒๒ คน ลงคะแนนออนไลน์ผ่านทางลิงค์ของกอง
บริหารงานบุคคล ผลของการลงคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ  นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม บุคลากร
ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล 

มติท่ีประชุม ผู้ให้บริการดีเด่น“Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 คือ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม สังกัดกองบริหารงานบุคคล และมอบกอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 
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 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาแผน  Improvement Plan  จากหน่วยงานท่ีมีข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการและหน่วยงานท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมาปรับปรุงแก้ไข  
รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) และรอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 
2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563  

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 วาระที่ 4.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
และรอบ 12 เดือน(1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่ ง
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า การสรุปผลในตาราง (2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ
จ าแนกรายหน่วยงาน) ช่องทาง QR Code นั น ในการสรุปผลเพื่อจัดท ารายงานสามารถรวมผลให้อยู่ใน
ช่องทางออนไลน์ได้ เป็น Online + QR Code ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ รับทราบและมอบหน่วยงานด าเนินการ 
ดังนี  

1. มอบกองบริหารงานบุคคลปรับปรุงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจครั งต่อไปเหลือ
เป็น 2 ช่องทาง  ดังนี  1. Walk in  2. Online + QR Code โดยทางการเก็บแบบสอบถาม 3 ช่องทาง
เช่นเดิม 

2. มอบหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะในด้านลบพิจารณาปรับปรุงพัฒนา โดยก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง (Monitor) และหน่วยงานที่ได้รับค าชมเชยขอให้รักษามาตรฐานที่ดีต่อไป หน่วยงานที่มี
ข้อเสนอแนะในด้านลบพิจารณาปรับปรุงพัฒนาที่ ต้องจัดท าแผน Improvement Plan มีจ านวน               
2 หน่วยงาน ดังนี  

 2.1 กองคลัง มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ดังนี  
  2.1.1 จะโทรติดต่อสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ยากมาก สอบถามข้อมูล

เบื องต้นก็ไม่ได้ค าตอบ ต้องรอถามคนอื่นอีกที ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันเวลา 
  2.1.2 เจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่ดีเลย ใช้น  าเสียงแบบไม่พอใจ พูดตะคอก 

พูดเสียงดัง  ทั ง ๆ ที่ไปปรึกษาเรื่องงาน 
  2.1.3 ควรสอบคัดเลือกเอาคนเก่งเข้ามาท างาน และต้องอบรม ไปดูงาน

การให้บริการที่อื่นบ้าง อย่าคิดว่ามีอ านาจแต่ต้องคิดว่าท างานราชการต้องถูกต้อง แม่นย า และมีใจรักบริการ 
ก่อนจะออกประกาศ ค าสั่งใดๆ ควรทบทวนให้รอบคอบ 

 2.2 กองบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ดังนี  
  2.2.1 บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการท างาน โกหกแล้วโยนความผิดไป

ให้ผู้บริหาร เช่น เรื่องส่งไปให้อธิการบดีแล้วแต่ไปถามอธิการบดีไม่เคยเห็นเรื่องเลย 
  2.2.2 มีการใช้เทคโนโลยี แต่ควรพัฒนาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น ระบบ

แจ้งความคืบหน้าการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. มอบหน่วยงานพิจารณาข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

มาปรับปรุงแก้ไข ทั งนี  เนื่องจากมีหน่วยงานที่มีผลคะแนนรวมของช่องทาง QR Code ที่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับพอใช้ท าให้คะแนนในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อย ซึ่งมีจ านวน 3 หน่วยงาน และต้อง
จัดท าแผน Improvement Plan  ดังนี  

 3.1 ส านักงานอธิการบดี 
 3.2 กองคลัง 
 3.3 กองบริหารงานบุคคล 



 ๙ 

ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแล้ว  ดังนี  
  1. ประสานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงรายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจครั งต่อไปเหลือเป็น 2 ช่องทาง  ดังนี  1. Walk in  2. Online + QR Code 
โดยการเก็บแบบสอบถาม 3 ช่องทางเช่นเดิม โดยกองบริหารงานบุคคลจะรายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 เหลือเป็น 2 
ช่องทางต่อไป 

2. แจ้งหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุดใน
ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมาปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการจัดท าแผน  Improvement Plan  เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และพร้อมนี กองบริหารงานบุคคล ได้รวบรวมแผน Improvement Plan จาก
หน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกมาปรับปรุงแก้ไขน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว   

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน  Improvement 
Plan  จากหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกมาปรับปรุงแกไ้ข  รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) และ
รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบแผน  Improvement Plan  จากหน่วยงานที่มี
ข้อเสนอแนะของผูร้ับบรกิารและหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมา
ปรับปรงุแก้ไข  รอบ 6 เดือนหลัง และรอบ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 วาระท่ี ๔.๕  รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นไตรมาส 3) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สิ นไตรมาส 3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256๔ สรุปโดยจ าแนกได้
ดังนี  

1. การใช้จ่ายงบประมาณ  
ได้รับจัดสรรตามแผนทั งสิ น 34 โครงการ มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จ านวน 29 โครงการ 

สถานะการใช้จา่ยงบประมาณสะสม 
 ณ 30 มิ.ย. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้

1. เบิกจ่ายตามแผน ไม่ได้รับงบประมาณ 14 โครงการ 
2. ไม่เบิกจ่ายตามแผน  
    -ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 3 1 โครงการ 
    -ปรับแผน  5 โครงการ 
    -ไม่ขอใช้งบประมาณ 1 โครงการ 
    -ขอยกเลิกโครงการ 8 โครงการ 

รวม 29 โครงการ 

 



 ๑๐ 

2. การด าเนินงาน  
ได้รับจัดสรรตามแผนทั งสิ น 34 โครงการ มีแผนด าเนนิงานสะสม ณ ไตรมาส 3 จ านวน 29 โครงการ 

สถานะการด าเนินงานสะสม 
ณ 30 มิ.ย. 64 

งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเงินรายได ้

1.ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่ได้รับงบประมาณ 0 โครงการ 
2.ด าเนินการแล้วเสรจ็ 16 โครงการ 
3.กรณีปรับแผน  
   -ปรับแผนไปไตรมาส 4 3 โครงการ 
   -ปรับแผน-เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด 2 โครงการ 
   -ขอยกเลิกโครงการ 8 โครงการ 

รวม 29 โครงการ 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา เอกสารประกอบน าเสนอทีป่ระชุมมาด้วยแล้ว 

  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ยุบหน่วยงาน แต่เนื่องจากมีขั นตอนยุ่งยากซับซ้อน ในด้านการเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมและ
ให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร และต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ สถานีวิทยุฯ จึงยังเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายใต้สังกัดส านักงาน
อธิการบดี แต่เจ้าหน้าที่ทั งหมดช่วยราชการอยู่ที่กองสื่อสารองค์การ  ในส่วนของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักเผยแพร่ข่าวสาร จัดรายการสร้างสรรค์สังคม สถานีวิทยุฯจะท าหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการไป
ยังกองนโยบายและแผน 

  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การแจ้งว่า โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๖ ปี ที่มีการขออนุมัติเงินจ านวน ๗๙,๐๐๐ บาทและยังไม่ได้เบิกจ่ายนั น 
เป็นกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นที่กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่ง
นางสาวสายพิณ ใจทน แทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี  อยู่ระหว่างการ
จัดซื อจัดจ้างท าโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนก าหนดการมอบรางวัล กบ.จะน าเรื่องเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ พิจารณาต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการด าเนินโครงการ          
ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนด 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

 วาระท่ี ๕.๑ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักนักงานอธิการบดี 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบในการหลัก ให้ด าเนินการตรวจกิจกรรม ๕ ส ส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศเปิดท าการปกติ ๑ สัปดาห์  

มหาวิทยาลัยได้เปิดท าการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกองกลาง ได้ส่งก าหนดการ
ตรวจกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ



 ๑๑ 

แล้ว แต่เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดที่ท าการเป็นการช่ัวคราวเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ดังนั้น กองกลาง จึงได้ด าเนินการแจ้งการเลื่อนก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกครั้งหนึ่ง เป็นวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากช่วงระยะเวลา
ก าหนดการตรวจดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home) ให้หน่วยงานเตรียมบุคลากรเท่าที่จ าเป็นรอรับการตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส ของ
ส านักงานอธิการบดี บรรลุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ ๖.๑ การจัดงานวันรพีร าลึก เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสิ้นพระชนมพระเจาบรมวงศเธอ ฯ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นปีท่ี ๑๐๑ 

  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเชิญกรรมการทกุท่านเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์ 
เนื่องในงานวันรพีร าลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธ์ิ เป็นปีที่ ๑๐๑ ในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ จึงจัดกิจกรรมในลักษณะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมวิดีทัศน์ และตอบค าถามทางออนไลน์ ทั้งนี้ 
นอกจากกิจกรรมออนไลน์แล้ว มีการจัดกิจกรรมที่วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและรองอธิการบดีเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑.พิธีสงฆ์  ๒.พิธีบวงสรวงในโอกาสวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ และขอขมาเพื่อปรับภูมิทศัน์ ๓.พิธีเททองหล่อพระรปูเหมือน ๔.พิธีเปิดนิทรรศการ ๓H และรับ
มอบของใช้ส่วนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ซึ่งเสร็จสิ้นพิธีตามก าหนดการ
ในช่วงเช้า หากท่านใดมีความประสงค์จะสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิขอให้เดินทางมา
ที่มหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย เพื่อลดการรวมตัวของบุคลากรและเป็นการเว้นระยะห่าง 
  กิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัย มีการบันทึกเทปโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะน ามาเผยแพร่ในภายหลัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดข้ึนระหว่างจัดกิจกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๖.๒ การประสานข้อมูลเรื่องการคืนค่าเทอมของนักศึกษา 

ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการประกาศจะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
ก าหนดเป็น ๓ ข้ัน ประกอบด้วย ข้ันที่ ๑ ส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียม



 ๑๒ 

การศึกษา ร้อยละ ๕๐ ข้ันที่ ๒ ส่วนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑–๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดร้อยละ ๓๐ และข้ันที่ ๓ ส่วน
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ลดร้อยละ ๑๐ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณส าหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 
๓๐ และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ ๒๐ นั้น ท าให้ ณ ปัจจุบัน กองสื่อสารองค์การได้รับการติดต่อ
สอบถามเรื่องการคืนค่าเทอมของนักศึกษาจากนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก ทั้งจากการโทรศัพท์ 
และสื่อสงัคมที่กองสือ่สารองค์การรับผดิชอบ ประกอบกบัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดท าการ ท าให้การประสานงานและการโอนสายเพื่อตอบข้อซักถาม       
ไม่คล่องตัวและรวดเร็ว  จึงมีข้อร้องเรียนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ รวมถึงความชัดเจนในข้ันตอนการขอคืน
เงินค่าเทอมของนักศึกษาและการตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน ณ เวลาปัจจุบัน (real time) ซึ่งประธาน
เสนออาสาน าเรื่องดังกล่าวปรึกษาอธิการบดี เพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๖.๓ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งก าหนดการเบื้องต้นในการทวนสอบรายงานการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยมีคณะกรรมการทวนสอบ
รายงานฯ จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ ๑.ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  ๒.ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น ซึ่งส านักประกัน
คุณภาพจะแจ้งวันและเวลาในการทวนสอบให้หน่วยงานทราบอีกครัง้หนึ่ง การทวนสอบรายงานการประเมิน
ตนเองจะใช้ข้อมูลหลักฐานในระบบ IQA ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลในการทวนสอบ  
  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการ
ประสานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ คาดว่าจะมีก าหนดตรวจในสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือนกันยายน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๖.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนรูปแบบการประชุม
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๕๐  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
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                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบด ี


