
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
โดยการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบGoogle Meet 

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

๑. ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี   ประธาน 
๒. นางนงลักษณ์ ทองนาค     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. นางสาวศิรมิา กองส าลี   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ    กรรมการ 
๘. ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ    ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

มหาวิทยาลัยมีก าหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือเชิญชวน ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสแกน QR Code 
ส่งข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประธานมอบรางวัลให้บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงาน
อธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑ คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 

  การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วาระท่ี มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๔.๒ การรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.รับทราบ 
๒.มอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
แผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง 
(Improvement Plan) จากขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.มอบส านักงานอธิการบดีจดัท า
แบบฟอร์มแผนพัฒนา ส่งเสรมิ ปรับปรุง
(Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดีจดัท าแบบฟอร์ม 
Improvement Plan ส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานด าเนินการส่ง
ส านักงานอธิการบดเีรียบร้อยแล้ว และ
ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข และจะเสนอ
ขอความเห็นชอบในการประชุมครั งนี  

๔.๓ พิจารณาวิธีการคัดเลือก
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star 
of Service mind” ของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ให้บริการดีเด่น“Star of Service 
mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2563 คือ นางสาวเรณู 
เหมือนเอี่ยม สังกัดกองบริหารงานบุคคล 
และมอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ต่อไป 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กองบริหารงานบุคคลเชิญบุคลากรผู้
ให้บริการดเีด่น “Star of Service 
Mind”ของทุกหน่วยงานจ านวน ๑๑ 
คน เข้าร่วมประชุมในครั งนี  เพื่อมอบ
รางวัลผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service mind” ของส านักงาน
อธิการบด ี

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวียนแจ้งกรรมการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของส านักงาน
อธิการบดี เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส  
ที่ ๔ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีมติมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ซึ่งหน่วยงานด าเนินการ และส่งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อย
แล้ว และส านักงานอธิการบดีได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่       
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข นั้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสาร
น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

วาระท่ี ๔.๓ การทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ตามที่ ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่        
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ร่วมทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ และมีมติเห็นชอบการทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดังนี้ 

 



 ๔ 

ตัวบ่งชี้ การทบทวน/ปรับปรุง 
๒.๙ ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสาร

องค์การ 
ชื่อตัวบ่งชี้ : คงเดิม 
เกณฑ์การประเมิน : เพ่ิมเกณฑ์ข้อที่ ๗ 
ค่าเป้าหมาย : ปรับเป็น ๖ ข้อ 

๒.๑๐ งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ชื่อตัวบ่งชี้ : คงเดิม 
เกณฑ์การประเมิน : คงเดิม 
ค่าเป้าหมาย : ปรับเป็น ๗ ข้อ 

๒.๑๒ ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ ยกเลิกตัวบ่งชี้ 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอเสนอร่างเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 
 

 
นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) 

ส านักงานอธิการบดี 
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 1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ            

 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามตามพันธกิจของส านักงาน    
     อธิการบดี 

๔ ข้อ √ √ √ √       

 2.  การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี            

 2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๕ ข้อ √          

 2.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University ร้อยละ ๘๐ √          

 2.3 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ๓ ข้อ  √         

 2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

๗ เรื่อง    √       

 2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

๕ ข้อ   √        

 2.6 การให้บริการนักศึกษา ๖ ข้อ     √      

 2.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๖ ข้อ     √      

 2.8 ระดับความส าเร็จในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓ ข้อ      √     

 2.9 ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสารองค์การ ๖ ข้อ       √    

 2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๗ ข้อ        √   

 2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๕ ข้อ         √  

 3. การพัฒนาบุคลากร            

 3.1 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานอธิการบด ี

๔ ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
 



 ๕ 

 
นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) 
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 4. ระดับความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี            

 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัต่อการให้บริการของบุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๐ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน ๔ 
เรื่อง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือรางวัลที่
ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

๓  
หน่วยงาน/

รางวัล 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบผลทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน ตามตัว
บ่งชี้คุณภาพ และเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วาระที่ ๔.๔ การคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของมหาวิทยาลัย 
ประเภทหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๔  

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่ามีมติมอบกองบริหารงานบุคคลน าเรื่องการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป  

 โดยในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติมอบส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี 
ได้แจ้งเวียนประกาศและใบสมัครไปทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยมีก าหนดส่งแบบสมัครการ
คัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารแนบตาม
ประกาศ ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

 โดยในประกาศก าหนดประเภทผู้สมัคร ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี (๑๑ หน่วยงาน) 
 ๒. คณะ ๙ คณะ และวิทยาลัยการบริหารจัดการแห่งรัฐ 

๓. สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ (ท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักงานอธิการบดี)  

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณากระบวนคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา รูปแบบเดิมจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือยกเลิก 



 ๖ 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า ควรด าเนินการในระดับของมหาวิทยาลัยไปเลย 
โดยไม่ต้องด าเนินการแยกในระดับส านักงานอธิการบดีอีก เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณามีความชัดเจนและ
รัดกุมกว่า และในส่วนของการส่งผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ขอให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหน่วยงานว่าจะส่งผู้แทนที่เป็นคนเดิมจากกิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี หรือจะคัดเลือกใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบยกเลิกการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร           
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี โดยต่อไปนี ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
ส่งผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกฯ ในระดับมหาวิทยาลัย 

 วาระที่  ๔.๕  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 

  ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/operation/  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและรายงานผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563  ครั งที่ 
1 ระหว่างวันที่  25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่กรอก
แบบประเมินไม่ถึงร้อยละ 70 กองบริหารงานบุคคลจึงแจ้งหน่วยงาน ครั งที่ 2 ตั งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
2564   ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั น  

  ในการนี กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 
163 คน จากบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั งหมด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 92.61 โดยผลการประเมินฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย  4.09  คิดเป็นร้อยละ 81.80 ทั งนี  ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

1. จ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้ประเมิน** 

(คน) (ร้อยละ) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 4 4 100 
2 กองกลาง 31 31 100 
3 กองคลัง 37 26 70.30 
4 กองนโยบายและแผน 19 18 94.70 
5 กองบริหารงานบุคคล 27 27 100 
6 กองพัฒนานักศึกษา 23 23 100 
7 กองวิเทศสัมพันธ ์ 6 6 100 
8 กองสื่อสารองค์การ 12 12 100 
9 กองศิลปวัฒนธรรม 7 7 100 

10 ส านักประกันคุณภาพ 6 6 100 
11 สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 4 3 75.00 

รวมทั้งสิ้น 176 163 92.61 
หมายเหตุ   *  ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564  
               ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  



 ๗ 

2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน 

  ด้าน 
                   
             
หน่วยงาน 

ภาพรวม
สอ สอ กก กค กนผ กบ กพศ กวส กศว กสอ สปภ สนว 

1. ด้านเจตคติ 4.21 4.8 4.13 4.09 3.94 4.27 4.13 4.67 4.93 4.27 4.54 4.33 
2. ด้านความรู้
ความสามารถ 4.25 4.33 4.20 4.18 4.00 4.28 4.23 4.33 4.81 4.19 4.67 4.67 
3. ด้านระบบ/กลไก 
 ขั นตอนกระบวนการ 4.23 4.25 3.97 4.13 4.24 4.22 4.26 4.56 4.90 4.17 4.64 4.67 
4. ด้านการพัฒนา
องค์กร 4.10 4.17 3.99 4.02 4.02 4.14 3.99 4.53 4.76 4.01 4.44 4.23 
5. ด้าน
สภาพแวดล้อม 
และขวัญก าลังใจ 3.83 3.83 3.61 3.78 3.59 4.01 3.78 4.42 4.26 3.71 4.36 3.89 

6. ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกและ
ระบบสารสนเทศ 3.91 3.75 3.78 3.85 4.11 4.05 3.58 4.06 4.67 3.89 4.44 3.11 

ค่าเฉลี่ย 4.09 4.12 3.95 4.01 3.98 4.16 4.00 4.43 4.72 4.04 4.52 4.16 
ร้อยละ 81.8 82.40 79.00 80.20 79.60 83.20 80.00 88.60 94.40 80.80 90.40 83.20 

ระดับความคิดเห็น ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี 

3.ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

อยากให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆบ่อยๆ เพราะจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อน าไปปรับใช้กับการท างาน 1 

หลายๆเรื่องไม่ได้ตั งอยู่บนความยุติธรรมและความโปร่งใสสักเท่าไหร่ เอนเอียงไปทางความต้องการของผู้บริหาร
มากกว่า จึงอยากทราบว่าในข้อ 5 นั น สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี ได้อย่างไรบ้าง 

1 

ควรพัฒนาตามแบบประเมินตามที่บุคลากรได้ตอบแบบประเมิน 1 
ไม่มีความก้าวหน้าเลยครับ เป็นลูกจ้างมาจวนจะครบ 5 ปีแล้ว ยังไม่มีต าแหน่งเลย หรือตัวเราอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีที่ไม่
มีคุณภาพ ไม่มีผลงาน จึงไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรต าแหน่งจากมหาวิทยาลัย อยากให้มหาวิทยาลัยใส่ใจคนกลุ่มนี 
ด้ วยครับ  ลูกจ้ างช่ัวคราว หรือพนักงาน มหาวิทยาลัย  ก็ซื อข้ าวสารกิ โลกรัมละ 35 บาทเท่ ากันครับ  
ขอความเห็นใจด้วยครับ 

1 

เมื่อไรมหาวิทยาลัยจะเห็นความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน เพราะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทุกวันนี ก็ใช้
เกิน 10 ปีแล้ว จะพังวันไหนข้อมูลจะหายวันไหนก็ไม่รู้ รบกวนช่วยพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีด้วย เห็นว่าจะเป็น DU 

1 

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและ            
พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีต่อไป 

   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอว่า ควรน าด้านที่ได้คะแนนน้อยมาพิจารณาให้
หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement) ด้วย โดยในครั้งนี้ ด้านที่ได้คะแนนน้อย คือ 
๕. ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ รองลงมาคือ ๖. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ 
และควรขยายผลจากปีท่ีผ่านมาว่ามีการการพัฒนาปรับปรุงขึ้นจากเดิมหรือไม่ 



 ๘ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง 
(Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง 
(Improvement Plan) ด้านที่ได้คะแนนน้อย ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนฯ 

๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดังนี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มอบ 
อยากให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆบ่อยๆ เพราะจะได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อน าไปปรับใช้กับการท างาน 

มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม 
ปรับปรุง (Improvement) 

หลายๆเรื่องไม่ได้ตั งอยู่บนความยุติธรรมและความโปร่งใสสักเท่าไหร่ เอน
เอียงไปทางความต้องการของผู้บริหารมากกว่า จึงอยากทราบว่าในข้อ 5 นั น 
สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี ได้อย่างไรบ้าง 

ประธานมอบนโยบายใหผู้้บริหารทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน โดยเน้นความโปร่งใสเป็นส าคัญ   

ควรพัฒนาตามแบบประเมินตามที่บุคลากรได้ตอบแบบประเมิน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลชี แจงว่า มี
กระบวนการท างานอยู่แล้ว  

ไม่มีความก้าวหน้าเลยครับ เป็นลูกจ้างมาจวนจะครบ 5  ปีแล้ว ยังไม่มี
ต าแหน่งเลย หรือตัวเราอาจเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีผลงาน จึงไม่ได้
รับการพิจารณาจัดสรรต าแหน่งจากมหาวิทยาลัย อยากให้มหาวิทยาลัยใส่ใจ
คนกลุ่มนี ด้วยครับ ลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ซื อข้าวสาร
กิโลกรัมละ 35 บาทเท่ากันครับ ขอความเห็นใจด้วยครับ 

มอบกองบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลลูกจ้าง
ช่ัวคราว และอายุงานเข้าที่ประชุมครั งต่อไป 

เมื่อไรมหาวิทยาลัยจะเห็นความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 
เพราะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทุกวันนี ก็ใช้เกิน 10 ปีแล้ว จะพังวันไหนข้อมูล
จะหายวันไหนก็ไม่รู้ รบกวนช่วยพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีด้วย เห็นว่าจะเป็น 
DU 

มอบส านักงานอธิการบดีน าเรื่องดงักล่าวหารือร่วมกับ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 

 

 วาระที่ ๔.๖ รายงานผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามที่ คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตรวจ
กิจกรรม ๕ ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒       
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ได้สรุปรายงานผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส 
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  คะแนนรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะ            
ดังตารางสรุปดังนี้  

 

 

 



 ๙ 
 

ตารางสรุปผลคะแนนการตรวจกิจกรรม 5 ส ส านักงานอธิการบดี 

ครั้งที่ ๑ และครั้งท่ี ๒ และคะแนนรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ หน่วยงาน คะแนนเต็ม 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนที่ได ้ ร้อยละ คะแนนที่ได ้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1 ส านักงานอธิการบดี 165.00 148.90 90.24 152.10 92.18 149.82 91.16 

2 กองกลาง 235.00 215.46 91.69 219.72 93.50 216.79 92.63 

3 กองคลัง 165.00 138.94 84.21 146.49 88.78 139.83 85.10 

4 กองนโยบายและแผน 165.00 148.23 89.84 153.36 92.94 149.16 90.77 

5 กองบริหารงานบุคคล 165.00 149.70 90.73 153.78 93.20 150.63 91.66 

6 กองพัฒนานักศึกษา 165.00 153.40 92.97 157.31 95.34 154.35 93.92 

7 กองวิเทศสัมพันธ์ 165.00 141.81 85.95 147.34 89.30 142.70 86.84 

8 กองสื่อสารองค์การ 165.00 158.13 95.84 161.06 97.61 159.11 96.82 

9 กองศิลปวัฒนธรรม 165.00 161.59 97.93 161.56 97.91 162.57 98.91 

10 ส านักประกันคุณภาพ 165.00 147.44 89.36 152.69 92.54 148.37 90.29 

11 สถานีวิทยุ  อยู่ระหว่างการยุบเลิกหน่วยงาน 

 
ตารางสรุปข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส ส านักงานอธิการบดี แยกตามหน่วยงาน 

ครั้งที่ ๑ และครั้งท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ ความถี่ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- มีสิ่งของประดับบนโต๊ะท างาน เช่น ตุ๊กตา แก้วน  า 2 ใบ 
- การเก็บแฟ้มเอกสารยังไม่เป็นระเบียบ 
- ไม่มีการประเมิน 5 ส ในหน่วยงาน 
- มีฝุ่นหลังตู้เอกสาร มีกลิ่นอับ 
- มีกล่องเอกสารรอทิ งวางไม่เป็นระเบียบ 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 



 ๑๐ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ ความถี่ 

กองกลาง 

- ห้องประชุมไม่พบวิธีการใช้อุปกรณ์ และป้ายส าหรับใส่หัวข้อการประชุม  
  มีกลิ่นอับ 
- ตู้ตรงจุดสารบรรณไม่พบ Index 
- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- ตู้เก็บเอกสารช ารุด (ชั น 3) 
- มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานอยู่บนโต๊ะ เช่น ตุ๊กตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์   
  มีแก้วน  า 2 ใบ 
- ห้องพนักงานขับรถมีกลิ่นอับ ห้องน  าชั น 1 มีกลิ่น 
- มีฝุ่นบนไมโครเวฟ และหลังตู้เก็บเอกสาร 

๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

กองคลัง 

- มีถ้วย ชาม สิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับการท างานวางไว้บนตู้ 
- ไม่มีการมอบหมายพื นที่ที่ชัดเจน และไม่มีการซ้อมตรวจ 
- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานอยู่บนโต๊ะ เช่น ตุ๊กตา พัดลม กระจก  
  แก้วน  า 2 ใบ 
- เครื่องแฟกซ์ เครื่องปรินท์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้เย็น ที่ไม่ได้ใช้ไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ 
  หรือปิดป้ายรอด าเนินการ 
- มีเอกสารกองอยู่ตามมุมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
- เครื่องเขียนมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น 
- เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรม 5 ส และไม่มีการติดตามประเมินผล 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

กองนโยบาย 
และแผน 

- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- เอกสารวางกองไม่เป็นระเบียบอยู่บนโต๊ะและที่ต่าง ๆ 
- มีสิ่งของไม่เกี่ยวข้องกับการท างานวางไว้บนโต๊ะ เช่น ตุ๊กตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้วน  า 2 ใบ 
- ห้องครัวมีคราบบนอ่างล้างจาน เศษอาหารสะสม มีฝุ่นสะสมทั่วบริเวณ 
- เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรม 5 ส 

๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

- มีฝุ่นหลังตู้เอกสาร 
- จัดเก็บสายไฟไม่เป็นระเบียบ 
- กล่องเอกสารใต้โต๊ะไม่ระบุ Index ให้ชัดเจน ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารใด  
  ไม่มีหมวดหมู่ 
- ป้ายผู้รับผิดชอบห้องประชุมยังไม่เป็นปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม 5 ส 

๒ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- แฟ้มเอกสารไม่มีชื่อ/ป้ายชื่อที่กล่องใส่หนังสือ/ตู้อุปกรณ์เครื่องครัว ไม่ติด Index  
  ระบบรายการตู้เก็บของ  
- อุปกรณ์ส านักงานไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบบางจุด 
- ไม่ติดป้ายช ารุดบริเวณตู้ 
- มีกล่องกระดาษช าระอยู่บนโต๊ะ 
- ห้องเก็บของยังจัดเก็บสิ่งของด้านในไม่เป็นระเบียบ 
 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 



 ๑๑ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ ความถี่ 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

- มีสิ่งของนอกเหนือจากการท างานใต้และบนโต๊ะท างาน เช่น ต้นไม้ ตุ๊กตา  
  สิ่งศักดิ์สิทธิ จาน ช้อน 
- ตู้ช ารุดไม่ได้ติดป้าย อุปกรณ์ส านักงานไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ 
- ไม่มีการติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส 
- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- ลังเอกสารจ านวนมากใต้โต๊ะ ไม่ระบุว่าเป็นเอกสารใด ไม่มีการติดป้าย  ว่าช ารุด/ 
  รอซ่อม 
- มีฝุ่นหลังตู้เอกสาร 
- พื นที่ห้องครัวมีคราบฝุ่นสะสม ไมโครเวฟมีคราบอาหารสะสม 
- จัดวางเครื่องเขียนไม่เป็นระเบียบ มีรองเท้า 2 คู่ มีอาหาร (นมกล่อง) 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๑ 
๑ 

กองสื่อสาร
องค์การ 

- อุปกรณ์ส านักงานไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 
- พื นห้องครัวมีคราบสกปรก 
- ไม่มีการติดตามและเมินผลกิจกรรม 5 ส 
- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย 
- คราบสกปรกบนก าแพง กล่องและเก้าอี ในห้องประชุมวางไม่เป็นระเบียบ 

๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

- อุปกรณ์ส านักงานในพื นที่ส่วนกลางไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 
- สะอาด และจัดเก็บของใช้และอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก 
- ตู้เอกสารช ารุดหลายจุด รอการซ่อม ไมโครเวฟไม่ได้ใช้มีคราบสกปรก 
- พื นที่สะอาด และจัดเก็บของใช้และอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

ส านักประกัน
คุณภาพ 

- มีรองเท้า 2 คู่  มีสิ่งของประดับบนโต๊ะท างาน เช่น ตุ๊กตา 
- จัดเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่มีการติดป้าย ช ารุด/รอซ่อม 
- ไม่มีป้ายชื่อแฟ้มหรือป้ายก ากับกล่องใส่เอกสาร จัดวางไม่เป็นระเบียบ  
  และเครื่องพิมพ์ไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 

๒ 
๒ 
๒ 
 

สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา 

อยู่ระหว่างการยุบเลิกหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564    

1. การตรวจกิจกรรม 5 ส ของส านักงานอธิการบดี ทั งสองครั งมีการปรับปรุงแก้ไขดีขึ นตามล าดับ 
2. การตรวจกิจกรรม 5 ส ของส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับการตรวจเสนอ

ขอให้จัดกิจกรรม 5 ส ในช่วงต้นปีและกลางปี   
3. เกณฑ์การตรวจควรมีการทบทวนพัฒนาเกณฑ์ใหม่ทุกปี 
4. การตรวจกิจกรรม 5 ส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ น   

อาจไม่ต้องแจ้งหน่วยงานที่รับการตรวจล่วงหน้า 

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
๑. เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลคะแนนการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

คะแนนรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส  



 ๑๒ 

๒. เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดการในการตรวจกิจกรรม ๕ ส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบ
กองกลางด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส เพ่ือพิจารณาทบทวนพัฒนา
เกณฑ์ใหม่ และก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ต่อไป 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรน าข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ          
ในแต่ละหน่วยงาน และข้อเสนอแนะในภาพรวม ครั งที่ ๑ และครั งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ มาพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือเป็นการพัฒนากิจกรรม ๕ส โดยข้อเสนอแนะในภาพรวม ผู้อ านวยการกองกลางชี แจงดังนี  

- ข้อที่ ๑ เป็นค าชม จึงไม่ต้องด าเนินการ 
- ข้อที่ ๒ เสนอให้จัดกิจกรรม 5 ส ในช่วงต้นปีและกลางปี ซึ่งคณะกรรมการร่วมกัน

พิจารณาและก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั งที่ ๑ เดือนมกราคม และครั งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม 
- ข้อที่ ๓ การทบทวนพัฒนาเกณฑ์ กองกลางจะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 
- ข้อที่ ๔ การไม่แจ้งหน่วยงานที่รับตรวจว่าจะเข้าตรวจกิจกรรม ๕ ส เป็นไปได้ยาก

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน  
  นอกจากนี  คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นที่มีข้อตรวจพบฝุ่น คราบ ความไม่สะอาดใน
พื นที่ส่วนกลาง พื น ผนัง ซึ่งบุคลากรมองว่าไม่ใช่หน้าที่นั น ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าเมื่อบุคลากรของ
หน่วยงานพบว่าพื นที่ส่วนกลางไม่สะอาด พบฝุ่น สามารถแจ้งแม่บ้านประจ าชั นมาท าความสะอาดบริเวณ
ดังกล่าวได ้

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส 
ครั งที่ ๑ เดือนมกราคม และครั งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม และมอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  

๑. มอบกองกลางส่งข้อมูลให้ทุกหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะ
และผลการตรวจที่พบไปพัฒนาปรับปรุง 

๒. มอบกองกลางด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรม ๕ ส เพ่ือพิจารณาทบทวนพัฒนาเกณฑ์ใหม่ และก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ต่อไป 

วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นไตรมาส 4) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

   กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สิ นไตรมาส 4) ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔ สรุปโดยจ าแนกได้
ดังนี  

สถานะการด าเนินงานสะสม 
ณ ๓๐ ก.ย. 64 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
(จ านวนโครงการ) 

1. ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้รับงบประมาณ 20 โครงการ* 
    1.1 เบิกจ่ายตามแผน 17 โครงการ* 
    1.2 ปรับแผนไม่ขอใช้งบประมาณ 3 โครงการ 
2. ยกเลิกโครงการ 14 โครงการ 

รวม 34 โครงการ 

 หมายเหตุ  *นับรวมโครงการที่มกีารปรับแผนการด าเนินงาน 6 โครงการ ซึ่งไดม้ีการด าเนินการแล้วเสร็จ 
  และมีการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 



 ๑๓ 

กรณีปรับแผน  
ได้รับจัดสรรตามแผนทั งสิ น 34 โครงการ มีการปรับแผนโครงการทั งสิ น 23 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 67.65  จ าแนกได้ ดังนี  

สถานะการปรับแผนโครงการ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
1. ปรับแผนการด าเนินงาน ไม่ได้รับงบประมาณ 6 โครงการ 
2. ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ 3 โครงการ 
3. ยกเลิกโครงการ 14 โครงการ 

รวม 23 โครงการ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้วดังแนบ  

   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณากิจกรรม/โครงการของ
หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการปรับแผนให้ทันภายในก าหนด โดยไม่ต้องท าเรื่องย้อนหลัง เนื่ องจากปัจจุบันพบ
ลักษณะดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานพิจารณาด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
ของหน่วยงาน หากมีการปรับแผนขอให้ด าเนินการให้ทันตามก าหนด 

วาระท่ี ๔.๘ พิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ด้วยส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งในเชิงสนับสนุน เชิงพัฒนา และเชิงป้องกันควบคู่กันไป กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรมหรื อโครงการ 
ในด้านการให้รางวัลสนับสนุนบุคลากรดีเด่น การอบรม สัมมนา การเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะ 
ประสบการณ์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจ และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่บุคลากร เพ่ือลดความตึงเครียดจากการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน  การน าข้อประพฤติ
ทางจรรยาบรรณมาเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคลเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เอกสาร
น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เสนอว่าในล าดับที่ ๖ การอบรม สัมมนาสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิมพูนทักษะสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจ าปี 
๒๕๖๕ กองกลางเป็นผู้รับผิดชอบนั น สามารถเพ่ิมหัวข้อ “การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่องกระตุ้น



 ๑๔ 

หัวใจอัตโนมัติ AED” ในกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหา
วิทยากรในหัวข้อดังกล่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบกองกลางเพ่ิมหัวข้อ“การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินด้วย
เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย" ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

   ตามท่ี กองนโยบายและแผนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
ให้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงฯ และการเสนอรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี นั น  

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ได้วิเคราะห์และเสนอ (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมือ่วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๖ พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 เรื่อง ดังนี   
   1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ด้านการปฏิบัติงาน) 
   2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ของบุคลากรและนักศึกษา (ด้านสุขภาพ) 
   3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี (ด้านชีวิตและทรัพย์สิน) เพ่ือให้
การด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และเห็นผลเป็นรูปธรรม กองนโยบายและแผนจึงได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และได้รวบรวมผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน เอกสารน าเสนอที่ประชุม
มาพร้อมนี  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



 ๑๕ 

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สป.อว. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ 
สป.อว. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก โดยผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในได้ให้แนวทางเสริมและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมวลผลการประเมิน ผ่านระบบ ITAS 
และประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมิน คิดเป็นคะแนนเท่ากับ ๙๒.๘๕ คะแนน (ระดับ A) อยู่ในอันดับที่ ๑๗ จากกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน ๘๓ แห่ง และอยู่ในอันดับที่ ๑ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน ๙ แห่ง ที่รับการ
ประเมิน เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๕.๔ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น 

  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้ 
 ๑.  ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 



 ๑๖ 

  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๑๒ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  
 ๒.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๑๒ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ ที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี          
ได้ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
 (ก) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 (ข) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๔   
 - กิจกรรมที่ ๑  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 - กิจกรรมที่ ๒  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 (ค) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 (ง) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี ๒๕๖๔” วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 (จ) โครงการพัฒนาศักยภาพหั วหน้าส านักงานคณบดี  หั วหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และเลขานุการบริหารยุคใหม่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 ๓.  มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการที่ดี โดยออกหนังสือเวียน       
ทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

     (ก)  หนังสือเวียนแจ้งตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บัญญัติว่า ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในการนี้   
อาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้องแก่เจ้าพนักงาน
ไปรษณีย์หรือวันที่ส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอ่ืนใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นค าฟ้อง    
ต่อศาลปกครอง ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า การยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่อศาลคู่กรณีจะยื่นด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือจะท าโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าวันที่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่เจ้า
พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล 



 ๑๗ 

 ดังนั้น การท าค าฟ้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถือเป็นค าฟ้องตามนัยมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครอง
ชั้นต้น โดยฝากส่งค าอุทธรณ์และเอกสารประกอบค าอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด น าส่ง แต่บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่ง
ของและไม่ปรากฎว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์กับ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ดังนั้น บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้ด าเนินกิจการไปรษณีย์ การส่งค าร้องอุทธรณ์
ค าสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีโดยยื่นต่อ บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมิใช่การ
ยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีค าสั่ง
ไม่รับค าฟ้องอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 (ข) หนังสือเวียนแจ้งกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ก าหนดจรรยาบรรณของอาจารย์ไว้ให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมามีการ
ร้องเรียนจรรยาบรรณอาจารย์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง เพ่ือเป็นการให้ความรู้อาจารย์บรรจุใหม่
และป้องกันการกระท าผิดวินัยที่ เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเห็นควรให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว (ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 (ค) หนังสือเวียนแจ้งกรณีที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการไปเป็นพยานตามหมาย
ศาลแบ่งได้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้ 

 กรณีที่ ๑ ส่วนราชการหรือพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือส่วนราชการเป็นจ าเลย 
ในคดีที่ถูกฟ้องและส่วนราชการหรือพนักงานอัยการได้อ้างข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการเป็นพยานใน
คดีนั้น หรือการไปเป็นพยานในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือในฐานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการตามค าสั่งศาลใน
กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 กรณีที่ ๒ บุคคลภายนอกได้อ้างข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการเป็นพยานในคดี
นอกเหนือจากกรณีที่ ๑ กรณีเช่นนี้ไม่น่าจะถือได้ว่าการไปเป็นพยานตามหมายศาลเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพราะมิได้เป็นการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของรัฐตามหมายศาลซึ่งโดยหลักการแล้วควรต้องขอลากิจ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ที่ว่าการไปเป็นพยาน
ตามหมายศาลเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่อาจขัดขืนและหลีกเลี่ยงได้และไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวของข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้นโดยตรงให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปตามหมายศาลได้ โดยไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและไม่ถือว่าเป็นวันลา (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 



 ๑๘ 

 ๔. มหาวิทยาลัยฯ ได้สอบถามข้อมูลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทก าหนด 
ทางจรรยาบรรณ  ไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเสนอขอปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดทางจรรยาบรรณ 

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

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ปัญหา 

 ไม่มี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การประเมินการให้บริการผ่านโทรศัพท์ 

  ผู้อ านวยการพัฒนานักศึกษาเสนอเรื่อง การพัฒนาการให้บริการโดยการประเมินการ
ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์หลังจากการใช้บริการทางโทรศัพท์ เช่น หลังจากใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
พนักงานจะขอให้ประเมินต่อหลังเสียสัญญาณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือเวลาสื่อสารข้อมูลหรือให้บริการ ผู้ให้บริการจะได้ระมัดระวังการให้บริการมากยิ่งขึ น  
  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม อาจจะต้องวางระบบจากส านัก           
วิทยบริการและเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันสามารถทราบชื่อผู้ ให้บริการได้ โดยอาจจะติด(Track)กับหมายเลข
โทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (LAN) 
  โดยประธานอาสาน าเรื่องดังกล่าวหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลต่อไป 

มติที่ประชุม มอบส านักงานอธิการบดีด าเนินการหารือร่วมกับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ ในเดือนมกราคม ส่วนวัน เวลา และรูปแบบการประชุมจะแจ้งให้ทราบในโอกาส
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๔๐  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


