
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

เมื่อวันจันทร์ที ่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๘. นายทนงค์ โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. นางสาวพัทรยีา เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งสาเหตุที่ต้องเลื่อนการจัดประชุมเป็นในวันนี ตอนเย็น เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีส่วนใหญ่ติดภารกิจ ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมได้  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขตัวสะกดในหน้า ๒ หน้า ๑๑ และหน้า
๑๒ 

 



 ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ สรุปคะแนนตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี 
  กองกลางได้เสนอตารางสรุปคะแนนตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ซึ่ง
ได้ด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ระหว่างวันที่ ๒ – ๒ และ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผลคะแนน
มีดังนี  

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

1 ส านักงานอธิการบดี 120 115.00 95.83 
2 กองกลาง 120 101.00 84.17 
3 กองคลัง 120 109.11 90.93 
4 กองนโยบายและแผน 120 114.17 95.14 
5 กองบริหารงานบุคคล 120 119.38 99.48 
6 กองพัฒนานักศึกษา 120 93.93 78.28 
7 กองวิเทศสัมพันธ์ 120 94.50 78.75 
8 กองสื่อสารองค์กร 120 96.50 80.42 
9 กองศิลปวัฒนธรรม 120 117.00 97.50 

10 ส านักประกันคุณภาพ 120 108.50 90.42 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา พบว่าบางหน่วยงานมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สะดวกในการด าเนินการตามเกณฑ์ของกิจกรรม ๕ส เช่น กองพัฒนานักศึกษา  

  มติที่ประชุม รับทราบผลคะแนนตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี 
และมอบหน่วยงานที่มีผลคะแนนน้อย พัฒนาจุดที่ยังบกพร่องให้ดียิ่งขึ น 

 วาระท่ี ๓.๒ โครงสร้างของสถานีวิทยุ 
  เนื่องด้วยในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/255๘ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน 255๘ วาระที่ ๔.๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีมติที่ประชุมมอบ
กองบริหารงานบุคคลเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสถานีวิทยุ เพ่ือความชัดเจนในการบริหารงาน 

  กองบริหารงานบุคคล ชี แจงที่ประชุมดังนี  ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในขณะนั น (รศ.ดวงสุดา เตโชติรส) ได้ก าหนดให้สถานีวิทยุเป็น
หน่วยงานจัดตั งภายในกองกลาง และให้มีการบริหารจัดการ โดยผู้จัดการสถานีวิทยุ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว  



 ๓ 
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าสถานีวิทยุบริหารจัดการโดยผู้จัดการสถานีวิทยุ และ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเตรียมเป็น
หน่วยงานจัดหารายได้ในอนาคต จึงไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.– มิ.ย. 
๕๘) ของส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี  ๔.๑) 

 กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.– มิ.ย. ๕๘) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่างบรายจ่ายอื่นที่เป็นโครงการ/กิจกรรมจะอยู่ไตรมาส 
๓ เนื่องจากงบก่อสร้างและมีการเสนอขอปรับแผน ซึ่งควรจัดตั งแต่ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสที่ ๓ มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานเสนอของบประมาณงบรายจ่ายอ่ืน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปใีห้จัดโครงการ/กิจกรรมไม่เกินไตรมาส ๒ 

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์  

ในการนี้  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  สังกัดส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕7 ซึ่งผลการประเมินฯ  ค่าเฉลี่ย 3.87  อยู่ในระดับดี  ทั้งนี้ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                                             
ของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2557 

 
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนบุคลากร * (คน) 

จ านวนผู้ประเมิน  
 (คน) (ร้อยละ) 

1 ส านักงานอธิการบดี 4 7** 175.0 
2 กองกลาง 38 32 84.2 
3 กองคลัง 44 36 81.8 



 ๔ 

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนบุคลากร * (คน) 
จ านวนผู้ประเมิน  

 (คน) (ร้อยละ) 
4 กองนโยบายและแผน 28 25 89.3 
5 กองบริหารงานบุคคล 27 25 92.6 
6 กองพัฒนานักศึกษา 23 9 39.1 
7 กองสื่อสารองค์กร 4 4 100.0 
8 กองวิเทศสัมพันธ์ 7 5 71.4 
9 กองศิลปวัฒนธรรม 8 7 87.5 

10 ส านักประกันคุณภาพ 7 7 100.0 

รวมทั้งสิ้น 190 157 81 

       หมายเหต ุ  *   ข้อมูลจ านวนบุคลากร  ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2558 
 **  ผู้กรอกแบบประเมินฯ กรอกสังกัดผิด จ านวน 3 ราย 

   
 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 

ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 
2557   เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี  โดยน าผลการ

ประเมิน ดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงต่อไป นั้น ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 
เพศ    
     ชาย 45 28.66 
     หญิง 112 71.34 

รวม 157 100 
อายุ    
     21-30 ป ี 47 29.94 
     31-40 ป ี 55 35.03 
     41-50 ป ี 28 17.83 
     มากกว่า 50 ปี 27 17.20 

รวม 157 100 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 14 8.92 
     ปริญญาตรี 96 61.15 
     ปริญญาโท 45 28.66 
     ปริญญาเอก 0 0.00 
     อ่ืน ๆ ระบุ 2 1.27 

รวม 157 100 
 



 ๕ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 
ประเภทบุคลากร   
    ข้าราชการ 31 19.75 
    พนักงานมหาวิทยาลัย 83 52.87 
    พนักงานราชการ 10 6.37 
    ลูกจ้างประจ า 7 4.46 
    ลูกจ้างชั่วคราว 26 16.56 

รวม 157 100 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน       
     ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง 1 0.64 
     หัวหน้ากลุ่ม/งาน 18 11.46 
     อาจารย์ผู้สอน 1 0.64 
     เจ้าหน้าที ่ 127 80.89 
     อ่ืน ๆ ระบุ 10 6.37 

รวม 157 100 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจตคติ       
  1.1 มีความศรัทธาในองค์กร 3.99 0.630 ดี 
  1.2 ภารกิจและหน้าที่ที่ปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้และ
ความสามารถ 

3.97 0.600 ดี 

  1.3 เพ่ือนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ  3.96 0.570 ดี 

  1.4 พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 3.94 0.560 ดี 

รวม 3.97 0.590  ดี 

2. ด้านความรู้ความสามารถ       
  2.1 มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ท่ีได้           
รับมอบหมาย 

3.98 0.520 ดี 

  2.2 เข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 4.01 0.570 ดี 

  2.3 พัฒนา ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.01 0.530 ดี 

รวม 4.00 0.540 ดี 

3. ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ    

  3.1 ยึดถือค าสั่งที่ถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 4.16 0.570 ดี 
  3.2 ผู้บังคับบัญชาชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา
จากการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน 

3.91 0.680 ดี 

  3.3 มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 3.78 0.710 ดี 

รวม 3.95 0.653 ดี 



 ๖ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร       
  4.1 มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดนโยบายการ           
วางแผนการปฏิบัติงาน 

3.61 0.790 ดี 

  4.2 เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน  

3.79 0.660 ดี 

 4.3 เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุน       
ในการปฏิบัติงาน 

4.11 0.620 ดี 

  4.4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
กับเพ่ือนร่วมงาน 

4.00 0.650 ดี 

  4.5 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

3.85 0.710 ดี 

  4.6 มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาต่อการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ฯลฯ 

3.87 0.710 ดี 

รวม 3.87 0.690 ดี 

5. ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ    
  5.1 มีความม่ันคงปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการ
ปฏิบัติงาน 

3.84 0.780 ดี 

  5.2 มีเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม 
ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.65 0.750 ดี 

  5.3 มีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่
เหมาะสมยุติธรรม 

3.58 0.760 ดี 

  5.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสม       
กับปริมาณงานที่ท า 

3.58 0.720 ดี 

  5.5 มีโอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่/การผลิตผลงาน
ต่างๆ  

3.63 0.760 ดี 

  5.6 มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ  3.71 0.640 ดี 
รวม 3.67 0.735 ดี 

6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ          

  6.1 มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3.81 0.750 ดี 

  6.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ 3.86 0.670 ดี 
  6.3 มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 3.65 0.750 ดี 

รวม 3.77 0.723 ดี 
รวมทั้งสิ้น 3.87 0.655 ดี 

 
 
 
 



 ๗ 

 

- หัวข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า และมีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม
ยุติธรรม ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ ระดับดี 

- หัวข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดถือค าสั่งที่ถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๖ ระดับด ี

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557  และพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีต่อไป 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อ ๑ การปรับคุณวุฒิ  เห็นว่า
หน่วยงานควรชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ไม่สามารถปรับวุฒิได้  ว่าหากเรียนจบ
มาแล้วควรท าผลงานเพ่ือความก้าวหน้าทางสายงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 

ซึ่งผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมให้ข้อสังเกตุว่า ต าแหน่งงานบริหารทั่วไปที่ปรับวุฒิไม่ได้ 
จะถูกมองว่ามีข้อจ ากัด และท าให้บุคลากรที่มาท างานต าแหน่งนี้จะอยู่ปฏิบัติงานไม่นาน ซึ่งความจริงแล้ว
นอกจากจะการรับ-ส่งเอกสารแล้ว บางหน่วยงานยังต้องท างบประมาณ ท าแผนพัฒนาบุคลากร งานประกัน
คุณภาพ และอ่ืนๆ ซึ่งถือว่าเป็นภาระงานที่ซับซ้อน หากให้เหตุผลว่าไม่สามารถปรับคุณวุฒิได้เนื่องจากภาระ
งานทีท่ าเฉพาะรับ-ส่งเอกสาร จะเป็นข้อที่โต้แย้งได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ  

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเสนอว่าการที่งานบริหารทั่วไปบางหน่วยงานมีคุณภาพ
งานซับซ้อนขึ้น หรือคุณภาพสูงขึ้น ขอให้เสนอเรื่องให้กองบริหารงานบุคคล โดยจะน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆด้วย 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ ผลการประ เม ินความพ ึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557 และมอบทุกหน่วยงาน
ด าเนินการ ดังนี  

๑. มอบทกหน่วยงานวิเคราะห์แก้ปัญหาจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้ท า
หนังสือแจ้งไปแล้ว  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
เช่น การปรับวุฒิ ฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ระหว่าง นักวิชาการศึกษา,ต าแหน่ง
อ่ืนๆ กับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ไม่สามารถปรับวุฒิได้เพียงเพราะว่าตีชื่อต าแหน่งเทียบ
กับ กพ. แต่งานที่ท าอยู่ไม่ได้น้อยกว่าต าแหน่งอ่ืน ๆ อยากให้มองเรื่องความเท่าเทียมกัน 

1 

2. เสียงของบุคลากรกองข้างๆดังมากๆๆๆๆๆๆ บางครั้งดังจนรบกวนสมาธิจนไม่สามารถ
ท างานได้ และดังเป็นประจ าเกือบทุกวัน 

1 

3. แบบประเมินบางข้อไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจท าให้การประเมินไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ 

1 



 ๘ 

๒. มอบหน่วยงานที่งานบริหารทั่วไปมีคุณภาพงานซับซ้อนขึ้น หรือคุณภาพสูง
ขึ้น ขอให้เสนอเรื่องให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานบุคคลทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

๔. มอบทุกหน่วยงานก ากับดูแลให้บุคลากรกรอกแบบประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ทุกครั งทีม่ีการประเมิน 

วาระที่ ๔.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ ๘ เดือนหลัง (ธ.ค. ๕๗ – ก.ค ๕๘) และรอบ ๑๔ เดือน (มิ.ย ๕๗ – ก.ค. ๕๘)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตามกองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕7)  น าเสนอคณะกรรมการส านักงาน
อธิการบดี  และคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีมีมติรับทราบผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และมอบทุกหน่วยงานน าผลไปวิเคราะห์ว่าควรพัฒนาปรับปรุงด้านใด เพ่ือพัฒนาการบริการ       
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และมอบกองกลางจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส าหรับพนักงานขับรถ  
แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย   

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการจาก
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 

๑. สรุปผลการประเมินฯ รอบ 8 เดือนหลัง  (ธันวาคม 2557- กรกฎาคม 2558)  โดยให้ผู้
ที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี (walk in) กรอกแบบสอบถาม และผู้รับบริการ
จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบกรอกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งผลการประเมินฯ 
ค่าเฉลี่ย 4.10  อยู่ในระดับดี โดยได้สรุปผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 รอบ  8  เดือนหลัง  (ธันวาคม  2557 - กรกฎาคม 2558) 

หน่วยงาน 
จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

๑. ส านักงานอธิการบดี 79 4.15 ดี 
๒. กองกลาง 156 4.25 ดี 
๓. กองคลัง 264 4.10 ดี 
๔. กองนโยบายและแผน 82 4.30 ดี 
๕. กองบริหารงานบุคคล 260 4.41 ดี 
๖. กองพัฒนานักศึกษา 246 4.15 ดี 
๗. กองวิเทศสัมพันธ์ 113 4.07 ดี 
๘. กองสื่อสารองค์กร 82 4.14 ดี 
๙. กองศิลปวัฒนธรรม 220 4.10 ดี 
๑๐.ส านักประกันคุณภาพ 113 4.09 ดี 

รวม 1,615  4.10 ดี 
 
 



 ๙ 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ     
     สายบริหาร 42 2.60 
     สายวชิาการ 163 10.09 
     สายสนับสนุน 946 58.58 
     นักศึกษา 308 19.07 
     อ่ืนๆ 156 9.66 

รวม 1,615  100 

 
      

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.15 0.766 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี้แจง/ให้ค าปรึกษา 4.14 0.780 ดี 
   1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.28 0.707 ดี 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.33 0.699 ดี 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 3.91 0.863 ดี 

รวม 4.16 0.763 ดี 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.00 0.767 ดี 
   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.85 0.946 ดี 
   2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 3.99 0.848 ดี 

รวม 3.94 0.854 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.26 0.737 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.16 0.759 ดี 

รวม 4.21 0.748 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.10 0.788 ดี 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 
1. ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นประโยชน์ในการท างาน 1 

2. บุคลากรส านักงานอธิการบดีน่ารัก มีความรู้ในเรื่องประกันของส านักงานอธิการบดีเป็นอย่างดี 1 
กองกลาง 

1. ให้บริการทันเวลา ทันใจ เสียสละเพ่ือองค์กรดีมาก 1 
2. ให้ค าแนะน าการส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ได้ดีมาก 1 



 ๑๐ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองคลัง       

1. เจ้าหน้าที่มีจิตให้บริการดี มีความอดทนสูง  รอบรู้งานในหน้าที่ 1 
2. ควรบอกกฏ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรที่มาติดต่อให้ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการเรื่องต่างๆ 
เพราะปัญหาที่พบคือ ไม่บอกข้อมูลใดๆ ในเวลาที่บุคลากรไปติดต่อ แต่พอเรื่องผ่านเข้าไปแล้ว มาส่ง
เรื่องกลับที่คณะให้แก้ไขอีกครั้งซึ่งเสียเวลา เสียความรู้สึก และใช้วาจาไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้
มาติดต่อ อีกทั้งไม่มีความเข้าใจในหน้าที่การบริการของตนเอง 

1 

3. เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยดีเท่าไร หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม พูดจาไม่ดี (มีประมาณ 2-3 คน) 1 

4. เจ้าหน้าที่เครียดตลอดเวลา ไม่สามารถติดต่อท่านอ่ืนแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เคยติดต่อไม่อยู่ พักเร็ว 
กลับมาช้า รอนานมาก 

1 

กองนโยบายและแผน 
พูดจาไพเราะ  ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง เต็มใจให้ค าปรึกษา 1 
กองบริหารงานบุคคล 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเอง  ยิ้มแย้ม แจ่มใส  ต้อนรับ มีจิตบริการสูง 1 

2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุราชการได้ดี   1 

3. ควรมีที่นั่งและโต๊ะส าหรับผู้รับบริการโดยเฉพาะ 
  

1 

4. น่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษ ชี้แจ้งข้อมูลให้ข้าราชการ
ทราบอย่างทั่วถึง 

1 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี ตอบข้อซักถามได้ดี ให้การต้อนรับช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ดีมาก 

2 

6. อยากให้ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงานไปยัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ทราบข่าวการสมัครได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

1 

7. เป็นการท างานที่มีคุณภาพ และอยากให้บริการเป็นแบบพ่ีน้อง ตลอดไป 1 

8. มีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยที่ดี เต็มใจบริการดีมาก  บรรยากาศในการให้บริการ อบอุ่น ประทับใจ
มาก รู้สึกเหมือนมาติดต่อกับคนในครอบครัว  ให้บริการดีมาก ได้ข้อมูลครบถ้วนแก่การตัดสินใจ มีความ
พร้อมให้บริการดี 

4 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้บริการดีมากๆ เลยค่ะ ประทับใจ 1 
กองศิลปวัฒนธรรม 
1. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว บริการเป็นกันเอง และยิ้มแย้มแจ่มใส  ให้การบริการที่ดี 3 
2. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการและมีความกระตืนรือร้นในการให้บริการ 1 
3. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง และเต็มใจให้บริการมากๆ 1 

 



 ๑๑ 

๒. สรุปผลการประเมินฯ รอบ 14 เดือน (มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2558) โดยให้ผู้ที่มา
รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี (walk in) กรอกแบบสอบถาม และผู้รับบริการจาก
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีกรอกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการประเมินฯ ค่าเฉลี่ย 
4.28  อยู่ในระดับดี  โดยได้สรุปผลในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

รอบ 14  เดือน   (มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2558) 

หน่วยงาน 
จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

๑. ส านักงานอธิการบดี 114 4.24 ดี 

๒. กองกลาง 299 4.30 ดี 

๓. กองคลัง 474 4.17 ดี 

๔. กองนโยบายและแผน 152 4.50 ดีมาก 

๕. กองบริหารงานบุคคล 673 4.46 ดี 

๖. กองพัฒนานักศึกษา 445 4.27 ดี 

๗. กองวิเทศสัมพันธ์ 206 4.16 ดี 

๘. กองสื่อสารองค์กร 198 4.21 ดี 

๙. กองศิลปวัฒนธรรม 556 4.28 ดี 

๑๐.ส านักประกันคุณภาพ 293 4.17 ดี 

รวม    3,410  4.28 ดี 
  

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ     
     สายบริหาร 80 2.35 
     สายวชิาการ 328 9.62 
     สายสนับสนุน 1931 56.63 
     นักศึกษา 610 17.89 
     อ่ืนๆ 461 13.52 

รวม 3,410  100 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.26 0.692 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี้แจง/ให้ค าปรึกษา 4.25 0.706 ดี 
   1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.38 0.646 ดี 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.42 0.639 ดี 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น 

4.04 0.789 ดี 

รวม 4.27 0.694 ดี 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.12 0.804 ดี 
   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.31 0.847 ดี 
   2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น      
ที่นั่ง เป็นต้น 

4.28 0.774 ดี 

รวม 4.24 0.808 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.40 0.667 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.27 0.697 ดี 

รวม 4.34 0.682 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.28 0.728 ดี 

        

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 
1. ควรติดตามแฟ้มเอกสารเมื่อเสนอเรื่องแล้ว     1 
2. ก่อนเสนอเรื่องควรอ่านให้ละเอียดก่อนว่าควรผ่านหน่วยงานใด หรือบุคคลใดก่อนหลัง 1 
3. ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นประโยชน์ในการท างาน 1 
4. บุคลากรส านักงานอธิการบดีน่ารัก มีความรู้ในเรื่องประกันของส านักงานอธิการบดีเป็นอย่างดี 1 
กองกลาง 
1. ควรเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 1 
2. โทรศัพท์มือถือไม่เคยรับ (เพราะทุกครั้งที่โทรจะมีเรื่องด่วน) 1 
3. ดีค่ะ บริการดีค่ะ 1 
4. ลิฟท์ปิดเร็วเกินไป ท าให้คนที่มีงานค้างและท างานเยอะต้องเดินลงซึ่งไม่สมเหตุสมผล ควรปิด
ให้ช้าลงอีก 

1 

5. ที่ก้ันระเบียงชั้น 5 ครึ่ง ควรปรับปรุงให้เรียบร้อย 1 
6. ทางขึ้นบันไดหน้าตึก มีที่จอดรถจักรยนต์ ซึ่งท าให้ไม่มีที่เดินควรเว้นไว้ส าหรับคนที่เดินขึ้นบันได
ด้วย 1 

 



 ๑๓ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

7. ปัญหาน้ าแอร์หยดลงไปข้างล่าง (ลงหัว) ควรแก้ไข 1 
8. ใจดี และค่อยๆ อธิบายจนเข้าใจ น่ารักมากๆเลย 1 
9. ให้บริการทันเวลา ทันใจ เสียสละเพ่ือองค์กรดีมาก 1 
10. ให้ค าแนะน าการส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ได้ดีมาก 1 

กองคลัง       

1 ต้อนรับดี บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว ดีอยู่แล้ว 6 
2. เจ้าหน้าที่มีจิตให้บริการดี มีความอดทนสูง  รอบรู้งานในหน้าที่ 1 
3. ควรบอกกฏ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรที่มาติดต่อให้ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการเรื่อง
ต่างๆเพราะปัญหาที่พบคือ ไม่บอกข้อมูลใดๆ ในเวลาที่บุคลากรไปติดต่อ แต่พอเรื่องผ่านเข้าไป
แล้ว มาส่งเรื่องกลับที่คณะให้แก้ไขอีกครั้งซึ่งเสียเวลา เสียความรู้สึก และใช้วาจาไม่ให้เกียรติครู
บาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มาติดต่อ อีกท้ังไม่มีความเข้าใจในหน้าที่การบริการของตนเอง 

1 

4. เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยดีเท่าไร หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม พูดจาไม่ดี (มีประมาณ 2-3 คน) 1 
5. เจ้าหน้าที่เครียดตลอดเวลา ไม่สามารถติดต่อท่านอ่ืนแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เคยติดต่อไม่อยู่  1 
พักเร็ว กลับมาช้า รอนานมาก   

กองนโยบายและแผน 

1. ให้บริการเป็นมิตร ดีมากค่ะ 1 
2. พูดจาไพเราะ  ยิ้มแย้มแจ้มใส เป็นกันเอง เต็มใจให้ค าปรึกษา 1 
กองบริหารงานบุคคล 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร  ให้ค าปรึกษา อัธยาศัยเป็นกันเอง  แนะน าเป็นกันเอง
ในการ  บริการ  ดีอยู่แล้ว ประทับใจในการให้บริการ การให้บริการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพที่
ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ 

22 

2. ควรจัดให้มีการให้บริการด้านความรู้ ข้อมูลในการขอผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์เป็นระยะ 
ให้การอบรมส าหรับผู้สนใจ และต้องการท าผลงานทางวิชาการ เฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ     มากขึ้น 

1 

3. น่าจะมีการสมัครงานโดยผ่านเว็บไซต์ ควรให้มีการสมัครงานระบบ Online น่าจะมีการ
อัพเดตข้อมูล เพราะไม่สามารถเปิดข้อมูลในเว็บไซต์ได้ เข้าเว็บไซต์และปริ้นใบสมัครไม่ได้ 
เว็บไซต์ล่ม 

5 

4. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ท าให้ได้ทราบข้อมูลการรับสมัคร 1 
5. การเปิดรับสมัครต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ควรเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งให้มากกว่านี้ คือ ควรเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นปริญญาโททุกสาขา เป็นต้น 

1 

6. มีความประทับใจจากผู้อาวุโสที่มารับบริการ อย่างมากสุดๆ ไม่นึกว่าจะมีข้าราชการที่ดีๆ มี
น้ าใจ และเอาใจใส่ในงานที่ให้บริการที่ดีเช่นนี้ ขอได้รับความขอบคุณ จากอาจารย์อาวุโส 

1 

 
 
 



 ๑๔ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
7. ดีมาก ให้ความเป็นกันเองกับผู้มาขอใช้บริการ หากมีการท าข้อมูลเป็นแผ่นพับน่าจะดี 1 
8. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุราชการได้ดี   1 
9. ควรมีที่นั่งและโต๊ะส าหรับผู้รับบริการโดยเฉพาะ     1 
10. น่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษ ชี้แจ้งข้อมูลให้
ข้าราชการทราบอย่างทั่วถึง 

1 

11. อยากให้ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงานไป
ยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ทราบข่าวการสมัครได้ทั่วถึงยิ่งข้ึน 

1 

12. เป็นการท างานที่มีคุณภาพ และอยากให้บริการเป็นแบบพี่น้อง ตลอดไป 1 
13. มีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยที่ดี เต็มใจบริการดีมาก  บรรยากาศในการให้บริการ อบอุ่น 
ประทับใจมาก รู้สึกเหมือนมาติดต่อกับคนในครอบครัว  ให้บริการดีมาก ได้ข้อมูลครบถ้วนแก่การ
ตัดสินใจ มีความพร้อมให้บริการดี 

4 

กองสื่อสารองค์กร 
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเต็มใจในการให้บริการ
มากๆ 

1 

2. Perfect 1 
3. มีการบริการเป็นกันเอง 2 
4. มีความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 1 
5. ตอบค าถามชัดเจน เข้าใจง่าย     1 
กองวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้บริการดีมากๆ เลยค่ะ ประทับใจ 1 
กองศิลปวัฒนธรรม 

1. ตอบค าถามชัดเจน เข้าใจง่าย     1 
2. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน บริการเป็นกันเอง และยิ้มแย้ม
แจ่มใสให้การบริการที่ดี 

4 

3. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการและมีความกระตืนรือร้นในการให้บริการ 3 
4. เจ้าหน้าทีอั่ธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง และเต็มใจให้บริการมากๆ 1 

  ผลการประเมินฯ รอบ 14 เดือน ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีทางเลือกในการให้บริการที่
หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ ระดับดี และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เต็มใจ
ให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ ระดับด ี

จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และมอบทุกหน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน ตามที่กองบริหารงานบุคคลมีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงาน พร้อม



 ๑๕ 
ทั งจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง Improvement Plan หรือพิจารณาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
ต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี รอบ ๘ เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานอธิการบดีได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมาใช้ในการทบทวนแผลกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี ขณะนี  ส านักงานอธิการบดี ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๘ เดือน (๑ มิ.ย 
๕๗ – ๓๑ ม.ค. ๕๘)เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ ๘ เดือน เพ่ือก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๔) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารับทราบผลและมอบทุกหน่วยงานก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

 วาระที่ ๔.๕ พิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   

 ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้มีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งที่ ๓/
๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วาระท่ี๔.๒  เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ ร้อย
ละของตัวบ่งชี ที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมติท่ีประชุม
มอบส านักงานอธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ คือ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ แบบรอบชนรอบ โดยปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้นับเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มี
แผนการด าเนินงานตั งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๗ – ๓๐ มิ.ย.๕๘ และโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานช่วง ๑ ก.ค.๕๘ 
– ๓๐ มิ.ย.๕๙ จะน าไปรายงานผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั งนี มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปนั น 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ที่ 
๒.๒ ดังมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕) 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากการก าหนดตัวชี วัดในแผน 
ก าหนดให้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานก าหนดตัวชี วัดในโครงการ 
เพ่ือเสนอของบประมาณ ให้ เป็นตัวชี วัดที่วัดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพมากขึ น โดยค านึงถึงการบรรลุ           
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก 



 ๑๖ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมเอกสาร/หลักฐานการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามที่รายงานไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตรวจสอบ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ และมอบทุกหน่วยงานชี แจงกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการก าหนด
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วาระท่ี ๔.๖ พิจารณารางวัลส าหรับผู้ได้รับคัดเลือก “Star of Service mind” ประจ าปี ๒๕๕๘  
 ตามที่ กองบริหารงานบุคคลได้มีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งที่ 

๓/๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วาระที่๔.๔  เรื่องพิจารณาการคัดเลือก “Star of Service mind” 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก “Star of Service mind” 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเสนอว่า ของรางวัลที่ให้กับผู้ได้รับคัดเลือก “Star of 
Service mind” ควรเป็นรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน เพ่ือให้รู้ว่านี่เป็นรางวัลเฉพาะที่ได้จากการเป็นผู้
ได้รับคัดเลือก “Star of Service mind” โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นของที่ขายในสวัสดิการของมหาวิทยาลัย แต่
ถ้าเป็นของจากสวัสดิการก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กรแจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื อเครื่องถ่ายเทความ
ร้อนเพ่ือจัดท าสื่อของที่ระลึก โดยสามารถพิมพ์ภาพและตัวอักษรลงบนวัสดุพื นผิวเรียบ เช่น ผ้า แก้ว โลหะ 
เป็นต้น ซึ่งกองสื่อสารองค์กรอยู่ระหว่างการจัดซื อเครื่องดังกล่าว คาดว่าจะได้รับไม่เกินเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ และหากจะน ามาท าของรางวัลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก “Star of Service mind” ต้องจัดซื อวัสดุที่จะ
ให้พิมพ์มาให้ยังกองสื่อสารองค์กร 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ ได้รับ
คัดเลือก “Star of Service mind” โดยใช้เป็นแก้ว Mug พิมพ์รูป/ลาย และมอบกองสื่อสารองค์กร
ประสานหาราคาแก้ว mug สีขาวเพ่ือเสนอที่ประชุมต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๗ รายงานผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระดับส านักงานอธิการบดี 
  ด้วย ส านักงานอธิการบดีได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ระดับส านักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี เฉพาะ  
ภาพรวม ๑๖ ตัวบ่งชี  อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับส านักงานอธิการบด ี



 ๑๗ 
 วาระท่ี ๔.๘ พิจารณาพื นที่การตรวจและเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส 
  กองกลางเสนอพื นที่การตรวจและเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๕๘ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๘) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งที่ประชุมว่า ได้ก าหนดการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ครั งที่ ๒/
๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีกรรมการตรวจประเมินฯทั งสิ น ๖ คน คือ 

๑. ผศ.ศรีจันทร์    โตเลิศมงคล ประธานกรรมการ 
๒. นางกนกภรณ์ กัลณา  กรรมการ 
๓. นางสาวศศิขจิต จุลวิชิต  กรรมการ 
๔. นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล กรรมการ 
๕. นางสาวสุนิสา ขุมทรัพย์ กรรมการ 
๖. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแก้ไข เกณฑ์บางข้อ ดังนี  
พ้ืนที่ตรวจ รายการตรวจเดิม รายการตรวจที่มีการแก้ไข 

บริเวณโต๊ะท างาน 
ก าหนดลิ้นชักส่วนตัวได้  ๒ 
ลิ้นชัก 

๑.โต๊ะอยู่ในสภาพใช้งานลิ นชักดึงเข้า-ออก ได้ ล้อ (ขา) เก้าอี ไม่
ช ารุด 
๒.ไม่วางกล่อง/ส่ิงของซุกซ่อนไว้ใต้โต๊ะท างาน / ไม่มีขนม ในกรณีที่
เก็บเอกสารใส่กล่องไว้ใต้โต๊ะ ใหจ้ัดเก็บเป็นระเบียบ ก าหนดดัชนีไว้
ให้ชัดเจน อนุญาตใหว้างรองเท้าได้ ๑  คู่ 
๓.มีอุปกรณ์เครื่องเขียนในจ านวนที่เหมาะสม และจัดวางอยา่งเป็น
ระเบียบ 
๔.มีการจัดเก็บเอกสารระหวา่ง (รอ) ด าเนินการไว้อยา่งเป็นระเบียบ 
๕.ไม่มีคราบสกปรก /ฝุ่นในโต๊ะท างาน /อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ 
โทรศัพท์ / ไม่วางสิ่งของประดับแจกัน/อื่น ๆ ในต าแหน่งที่กีดขวาง
การท างาน 

๒. ไม่วางกล่อง/ส่ิงของใต้โต๊ะท างาน / ไม่มีขนม ใน
กรณีที่เก็บสิ่งของหรือเอกสารใส่กล่องไวใ้ต้โต๊ะ ให้
จัดเก็บเป็นระเบียบ มปี้ายระบุรายการชดัเจน 
อนุญาตให้วางรองเท้าได้ ๑  คู่ 
๕.ไม่มีคราบสกปรก /ฝุ่นบนโต๊ะท างาน /อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/ โทรศัพท์ / ไม่วางสิ่งของประดับ
แจกัน/อื่น ๆ ในต าแหน่งที่กีดขวางการท างาน 

- สภาพพ้ืนที่ส่วนกลาง 
โดยทั่วไป/ความปลอดภยั
ในการท างาน/ถงัดบัเพลิง/
อุปกรณ์ดับเพลิง (ถ้ามี) 

๑.ความสะอาดของพื น 
๒.ความสะอาดฝาผนัง 
๓.บริเวณทางเดินไม่มีสิ่งของกีดขวาง 
๔.การจัดวางเอกสารและสิ่งของเป็นระเบียบ 
๕.การจัดพื นที่และวางถังดับเพลิงเหมาะสม เห็นชัดเจน (ถ้ามี) 

๒.ความสะอาดฝาผนัง / กระจก 

 

- ห้องประชุม 
 

๑.มีป้ายชื่อห้องประชุมชัดเจน  และป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
๒.ผังห้องประชุม และวธิีการใช้อุปกรณ์ 
๓.โต๊ะ / เกา้อี / อุปกรณ์ เป็นระเบยีบพร้อมใช้งาน 
๔.ห้องประชุมสะอาดไม่มีกลิ่น 
๕.ห้องเตรียมอาหาร / สะอาด เป็นระเบียบไม่มีกลิ่นอับ  

 

๑.มีป้ายชื่อห้องประชุมชัดเจน  และป้ายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
๒.มีป้ายแสดงหัวข้อการประชุม 
๓.มีผังห้องประชุม และวธิีการใช้อุปกรณ์ 
๔.โต๊ะ / เกา้อี / อุปกรณ์ เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน 
๕.ห้องประชุมสะอาดไม่มีกลิ่น 
๖.ห้องเตรียมอาหาร / สะอาด เป็นระเบียบไม่มี
กลิ่นอับ (ถา้มี) 

  ในส่วนพื นที่ห้องผู้อ านวยการให้ด าเนินการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดเก็บ
เอกสาร ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน และดูสะอาดสะอ้าน โดยไม่น ามานับเป็นคะแนนการตรวจ 



 ๑๘ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 
และมอบคณะกรรมการตรวจประเมิน ๕ส ด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณประจ าเดือนตุลาคม -
พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 กองบริหารงาบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี  

 ๑. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  

 จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน ที่ก าหนดขึ นนั น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี     

 ๑.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน 

 ๑.๒ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคม -พฤษภาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรใน
ส านักงานอธิการบดีแต่อย่างใด 

 ๑.๓ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เช่น 

  - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุมกรมหลวง 
ชั น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

  - โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั น ๗          
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  

  - โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม     
เฟืองเหนือ ชั น ๗  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โปรดทราบผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



 ๑๙ 
 วาระท่ี ๕.๒ การสรุปผลการประเมินความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้น า และความคิดเห็นเรื่องหลักธรร
มาภิบาลของหน่วยงาน 

  ตามท่ี กองกลางได้ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒ 
แบบสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั น 

  ในการนี  กองกลางขอเสนอผลการประเมินความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้น า และความคิดเห็น
เรื่องหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ดังนี  

  สรุปผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร 
ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีการศกึษา 2557 
 

สอ. กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กวส. กสอ. กศว. สปภ รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. ด้านลกัษณะผูน้ า 
4.71 4.49 4.21 4.62 4.11 3.82 2.50 3.43 4.77 4.43 41.09 4.11 

2. ด้านการพัฒนาองค์กร 
4.58 4.28 4.12 4.59 3.98 3.80 2.37 3.40 4.78 4.33 40.23 4.02 

3. ด้านการเปน็ผูก้ ากบัดูแล
ทีด่ภีายใตก้รอบจริยธรรม
และคุณธรรม 

4.71 4.26 4.21 4.67 4.03 3.77 2.25 3.50 4.93 
  

4.48 40.81 4.08 

4. ด้านมนษุย์สัมพนัธ์ 
4.78 4.61 4.10 4.63 3.79 3.92 2.78 3.33 4.67 4.33 40.94 4.09 

5. ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร 4.78 4.43 4.12 4.40 3.80 3.63 2.17 3.00 4.60 4.34 39.27 3.93 

6. ด้านศิลปะในการครอง
ใจผู้ใตบ้ังคับบญัชา 4.73 4.14 4.08 4.50 3.83 3.66 2.29 3.50 4.80 4.36 39.89 3.99 

7. ด้านการจดัระบบ/กลไก 
การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4.65 4.16 4.08 4.61 3.89 3.75 2.07 3.60 4.64 
 

4.46 39.91 3.99 

รวม 32.94 30.37 28.92 32.02 27.43 26.35 16.43 23.76 33.19 30.73   

คะแนนเฉลี่ย 4.68 4.32 4.14 4.59 3.95 3.77 2.34 3.42 4.76 4.39  ๔.๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 
สรุปผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดบัผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศกึษา 2557 

  สอ. กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กวส. กสอ. กศว. สปภ. รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. ประสิทธผิล  4.00 3.98 4.06 4.30 3.82 3.61 3.89 3.27 4.80 3.80 39.53 3.95 

2. ประสิทธภิาพ  4.00 3.98 4.11 4.37 3.77 3.61 3.77 3.53 5.00 3.89 40.03 4.00 

3. การตอบสนอง 3.90 3.99 4.07 4.35 3.72 3.74 4.06 3.53 5.00 3.91 40.27 4.03 

4. ภาระรบัผดิชอบ 4.05 4.03 4.00 4.34 3.93 3.69 4.14 3.47 4.97 3.60 40.22 4.02 

5. ความโปร่งใส  4.00 4.00 4.15 4.35 3.80 3.51 4.26 3.67 4.83 4.09 40.66 4.07 

6. การมีส่วนร่วม  4.02 3.87 4.20 4.37 3.83 3.92 3.91 3.33 4.86 3.63 39.94 3.99 

7. การกระจาย
อ านาจ  4.05 3.98 4.10 4.29 3.89 3.83 4.23 3.40 4.77 3.71 40.25 4.03 

8. นติิธรรม  4.07 4.10 4.22 4.42 4.02 3.76 4.11 3.33 4.89 4.26 41.18 4.12 

9. ความเสมอภาค 4.03 4.01 4.17 4.44 3.92 3.58 4.26 3.53 4.89 3.89 40.72 4.07 

10. มุ่งเน้นฉนัทามต ิ 3.98 3.95 4.17 4.43 3.92 3.61 4.03 3.67 4.80 3.89 40.45 4.05 

รวม 40.01 39.89 41.25 43.66 38.62 36.86 40.66 34.73 48.81 38.67 
  

คะแนนเฉลี่ย 4.01 3.99 4.13 4.37 3.86 3.69 4.07 3.47 4.88 3.87  4.03 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๒๑ 
สรุปผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร 

ระดับ หัวหน้างาน ของแต่ละกองในส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศกึษา 2557 

                      

  
กก. 
(4)* 

กค.
(6)* 

กนผ.
(4)* 

กบ. 
(7)* 

กพศ.
(5)* 

กสอ.
(1)* 

กศว. 
(3)* 

สปภ. 
(3)* รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. ด้านลักษณะผู้น า 
4.06 4.28 4.88 4.36 4.15 4.14 4.75 4.86 35.48 4.44 

2. ด้านการพัฒนาองค์กร 
4.06 4.10 4.83 4.25 4.05 4.00 4.73 4.87 34.89 4.36 

3. ด้านการเป็นผู้ก ากับดูแลที่
ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและ
คุณธรรม 

4.01 4.23 4.90 4.44 4.10 4.00 4.75 4.83 35.26 4.41 

4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
4.07 4.26 4.85 4.60 4.13 4.00 4.92 5.00 35.83 4.48 

5. ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร 4.02 4.12 4.85 4.30 4.04 4.00 5.00 4.67 35.00 4.38 

6. ด้านศิลปะในการครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.99 4.17 4.79 4.29 4.12 4.50 4.94 4.92 35.72 4.47 

7. ด้านการจัดระบบ/กลไก 
การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.90 4.08 4.86 4.18 4.04 4.40 4.95 4.87 35.28 4.41 

รวม 
28.11 29.24 33.96 30.42 32.72 29.04 34.04 34.02   

คะแนนเฉลี่ย 
4.02 4.18 4.85 4.35 4.09 4.15 4.86 4.86  4.42 

* หมายเหตุ   (...) หมายถึง จ านวนของหัวหน้างานของแต่ละกองท่ีน ามาคิดค านวณ  

  ซึ่งผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน ของแต่ละกองใน
ส านักงานอธิการบดี กองกลางจะท าหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานให้ทราบต่อไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบสรุปผลการประเมินความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้น า 
และความคิดเห็นเรื่องหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน และมอบผู้อ านวยการทุกท่านพิจารณาแนวทางเพ่ือ
การพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีก าหนดจัดโครงการพัฒนา

ผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๕๘ กิจกรรมที่ ๓ กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายสนับสนุน ในระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรุงเทพ บอลรูม ชั น ๒ โรงแรมรอยัล ซิตี  กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายสนับสนุนจ านวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย 

  - รองผู้อ านวยการ 
  - ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก 
  - หัวหน้าส านักงาน : คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  - หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้างาน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๙.๔๐  น. 

 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


