
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางสาวนงลักษณ์ ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวดุริยางค์ คมข า    ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๘. ดร. รัตนาวล ี ไม้สัก    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน้ าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานกล่าวสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ และอวยพรคณะกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าว
ต้อนรับผู้อ านวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.รัตนาวลี  ไม้สัก ผู้อ านวยการกองวิเทศ
สัมพันธ์  นางสาวเจนจิรา งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ  และนายอรรถการ สัตยพาณิชย์ 
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาสาธารณะ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ต.ค.๖๐ – ๓๐ 
ก.ย.๖๑) 

๑.รับทราบ  
๒.มอบส านักงานอธิการบดีแจ้งใหห้น่วยงานทบทวน
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต่อไป 

ส านักงานอธิการบดดี าเนินการแลว้ และ
เสนอที่ประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ ๔.๓ 



 ๒ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๓ การจัดท าแผนและรายงานการใช้จ่าย
สะสมงบประมาณรายจา่ย/รายได ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบด ี

มอบส านักงานอธิการบดปีระสานกองคลังด าเนินการ
ดังท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ส านักงานอธิการบดีประสานกองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาก าหนดวันตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ด้วยทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ส. ขอเสนอก าหนดสัปดาห์การประเมินกิจกรรม 
๕ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ คือ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในฐานะคณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบก าหนดการดังกล่าว และสอบถามหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาเลือกวันรับตรวจหน่วยงาน สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

วันตรวจกิจกรรม ๕ ส. เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ - กองกลาง 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ กองศิลปวัฒนธรรม กองบริหารงานบุคคล 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ สถานีวิทยุฯ กองพัฒนานักศึกษา 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองสื่อสารองค์กร/ 

ส านักประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองวิเทศสัมพันธ์/ 
ส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

นอกจากนี้ผู้อ านวยการกองกลางเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส. จากทุกหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วและยืนยัน
รายชื่อคงเดิม ดังนี้  



 ๓ 

 
๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์  กรรมการ 
๓. นางนงลักษณ์ ทองนาค  กรรมการ 
๔. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง กรรมการ 
๕. นายธนสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง กรรมการ 
๖. นางกนกภรณ์ กัลณา  กรรมการ 
๗. นายอรุณ  ศรีครอบ  กรรมการ 
๘. นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ กรรมการ 
๙. นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กรรมการ 
๑๑. นายทนงค์  โพธิ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์  กรรมการ 
๑๓. นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล กรรมการ 
๑๔. นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ กรรมการ 
๑๕. นางทิวาวรรณ นามจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  เห็นชอบก าหนดการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส.และรายชื่อ
ผู้ตรวจประเมินฯข้างต้น และมอบกองกลางแจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส. ด าเนินการต่อไป 

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น 

  ส านักงานอธิการบดีขอเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน     
การประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของส านักงาน
อธิการบด ี

1 มิถุนายน 2561 – 
 31 พฤษภาคม 2562 

(12 เดือน) 

ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานท่ีดูแลตัวบ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 
2561 (1 มิ.ย. 61 – 28 ก.พ. 62)  

ภายใน 8 มีนาคม 2562 ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และ
กรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปกีารศึกษา 2561 

ภายใน 7 มิถุนายน 
2562 

- ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 61 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ป ี60 

ภายใน 14 มิถุนายน 
2562 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ีและ
คณะกรรมการจัดท าเลม่ SAR 

 



 ๔ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน                 
เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ 

เสร็จสิ้นภายใน 26 
มิถุนายน 2562 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

ภายใน 21 มิถุนายน 
2562 

ส านักงานอธิการบด ี

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันท่ี 27 - 28 มิถุนายน 
2562 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ีและ
คณะกรรมการจัดท าเลม่ SAR 

หน่วยงานส่งเอกสารปรับแกไ้ขหลงัซ้อมตรวจให้
ส านักงานอธิการบด ี

ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2562 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR               
(ท่ีมีการปรับแกไ้ข) ให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 

ส านักงานอธิการบด ี

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 
2562 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ีและ
คณะกรรมการจัดท าเลม่ SAR 

น าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 
2562 

ส านักงานอธิการบด ี

ส่งผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 9 สิงหาคม  
2562 

ส านักงานอธิการบดี และ  คณะกรรมการ
จัดท าเลม่ SAR 

    เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตารางเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตารางเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบส านักงานอธิการบดี
ด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น  

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านการทบทวน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และมีข้อเสนอแนะในบางกลยุทธ์ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ข้อเสนอแนะ 

๒ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลสามารถน าเรื่องการคัดเลือก         
ผู้ให้บริการดีเด่นของส านักงานอธิการบดี (Star of Service Mind) มาตอบเพิ่มได้ 

๕ การใช้ระบบ E-Meeting ในปีนี้ หากหน่วยงานใดมีความพร้อม ขอให้พิจารณาใช้ระบบ  
E-meeting ในการจัดประชุม ตามนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย 

 



 ๕ 

กลยุทธ์ที่ ข้อเสนอแนะ 
๙ โครงการกิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี หัวข้อ “การใช้เครือข่ายจากระบบภายในและ

ภายนอก” ในแผนระบุเฉพาะกิจกรรมของกองบริหารงานบุคคล แต่การเก็บข้อมูลสามารถ
เก็บเพ่ิมได้จากกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองกลาง 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบกองกลางเก็บข้อมูลรายงานผลการน าระบบ E-
Meeting มาใช้ในการจัดประชุมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. 
๖๑) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ส านักงานอธิการบดี 
เสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม รับทราบโดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 วาระท่ี ๔.๕  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือนแรก  (มิถุนายน  2561 – พฤศจิกายน 2561) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

  ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  นั้น 
  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี รอบ  6  เดือนแรก (มิถุนายน  2561 – พฤศจิกายน  2561)  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ ค่าเฉลี่ย  4.52 มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี
มาก  ทั้งนี้  ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย   
     สายบริหาร 10 1.20 
     สายวิชาการ 102 12.22 
     สายสนับสนุน 496 59.40 
     นักศึกษา 177 21.20 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 50 5.99 

รวม 835  100 
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2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.54 0.51 ดีมาก 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี้แจง/ให้ค าปรึกษา 4.52 0.54 ดีมาก 
   1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.60 0.49 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.63 0.52 ดีมาก 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บรกิารที่หลากหลาย เช่น ทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 4.52 0.53 ดีมาก 

รวม 4.56 0.52 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.36 0.59 ดี 
   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.38 0.60 ดี 

2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง  
เป็นต้น 

4.44 0.65 ดี 

รวม 4.39 0.61 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.62 0.49 ดีมาก 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.59 0.49 ดีมาก 

รวม 4.60 0.49 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.52 0.54 ดมีาก 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 42 4.53 ดีมาก 
2. กองกลาง 71 4.48 ด ี
3. กองคลัง 102 4.52 ดีมาก 
4. กองนโยบายและแผน 86 4.60 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 111 4.60 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.46 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 68 4.64 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์กร 87 4.20 ด ี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 66 4.57 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 44 4.65 ดีมาก 
11.สถานีวิทยุฯ 38 4.44 ด ี

รวม 835 4.52 ดีมาก 
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4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองคลัง 
1.งานการเงินให้ค าแนะน าที่ดี แอร์ร้อน 1 
2. งานเบิกจ่าย 1 ได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน าดี บริการรวดเร็ว ยิ้มแย้ม 
ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบแบบประเมิน 

1 

กองบริหารงานบุคคล 
1. ใช้เวลาติดต่องานค่อนข้างนาน 1 

2. เอกสารเขียนประวัติเยอะมาก 1 

กองนโยบายและแผน 
1. บริการดีให้ความช่วยเหลือดีมาก 1 
กองศิลปวัฒนธรรม 
1. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ 1 
2. ได้ความรู้เยอะ พ่ีๆใจดี 1 

   
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

ของหน่วยงานต่อไป 

  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเสนอว่า การได้รับข้อเสนอแนะควรพิจารณาก่อนว่าเป็น
ค าบ่นหรือไม่ เช่น เอกสารเขียนประวัติเยอะมาก เป็นต้น บางข้อเสนอแนะไม่ควรน ามาท าแผนปรับปรุง 
ไม่ใช่ข้อก าหนดว่าเมื่อได้รับข้อเสนอแนะต้องน ามาท าแผนปรับปรุงทั้งหมด ในขณะที่ผู้อ านวยการ        
กองบริหารงานบุคคลเสนอว่า หากไม่ท าแผนพัฒนาปรับปรุง อาจจะเกิดประเด็นว่าเวลาหน่วยงานได้รับ
ข้อเสนอแนะอะไรมา ไม่เคยมีการน าไปปฏิบัติจริง ฉะนั้นถ้าข้อเสนอแนะข้อไหนที่เห็นว่าพัฒนาปรับปรุง
ไม่ได้ ก็ให้ชี้แจงเป็นเหตุผลจะได้น าเสนอได้ 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผู้รับบริการ (Improvement Plan) 

 วาระท่ี ๔.๖  พิจารณาแผน Improvement  plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รอบ ๑๒ เดือน (มิถุนายน  ๒๕๖๐ – พฤษภาคม  ๒๕๖๑)  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  วาระท่ี ๔.๒ พิจาณารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการรอบ 
๑๒ เดือน (๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑)  ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานบุคคลแจ้ง
หน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ นั้น 

  กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแล้วและรวบรวมแผน  Improvement Plan จาก
หน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือโปรด
ทราบและพิจารณา 



 ๘ 

  ผู้อ านวยการกองกลางขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ในข้อเสนอแนะ “การขอข้อมูลพ้ืนฐานจากบางงานต้องท าเป็นบันทึกข้อความ เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร” 
ซ่ึงคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าให้เขียนชี้แจงในช่องแผนพัฒนาปรับปรุง โดยประสานการเขียน
กับกองบริหารงานบุคคล และในทางปฏิบัติคือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้างานว่าเรื่องไหนควรท าบันทึก
ข้อความ เรื่องไหนไม่ต้องท า  

มติที่ประชุม เห็นชอบแผน Improvement  plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ รูปแบบการจัดประชุมเร่งรัดงบประมาณ 

  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องรูปแบบการจัดประชุมเร่งรัด
งบประมาณว่า ตามที่  มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเร่งรัด งบประมาณทุก ๓ เดือน ซึ่งที่ผ่านมา
คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ คือหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นั้น 

  ปีนี้ นโยบายของมหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ คือ เฉพาะ
หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมระดับคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ซึ่งเทา่กับว่าในส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีต้องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานกองในสังกัด
ด้วย เนื่องจากไม่มีหน่วยงานกองในสังกัดส านักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

  การด าเนินการจัดประชุมเร่งรัดงบประมาณนั้น กองนโยบายและแผนจะท าหนังสือเชิญ
ประชุม โดยที่วาระการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 วาระท่ี ๕.๒ นโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ  
  กองนโยบายและแผนได้รับทราบว่า ส านักงบประมาณมีนโยบายการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีแนวโน้มจะเข้มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ส านัก
งบประมาณระบุว่า ควรน าไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นอันดับแรก และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส านัก
งบประมาณให้โอนเงินที่เหลือจ่ายจากโครงการทั้งหมดในทุกกรณี คืนกลับไปท่ีส านักงบประมาณ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๙ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

คณะกรรมการน าเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสนอ การด าเนินการ/มติ 
๑. การติดตามการซ่อมห้องครัวบริเวณข้างโถงลิฟท์ 
ชั้น ๔ เนื่องจากพบว่าสภาพผุกร่อน มีเชื้อรา และมี
ชิ้นส่วนตกลงไปด้านล่าง 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าจะหาข้อมูลและน ามา
แจ้งที่ประชุมว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด 

๒. ปัญหาการใช้ห้องประชุมที่มีการจองซ้อนกัน 
เนื่องจากผู้รับจองไม่ได้ลงในหนังสือจองห้องประชุม 

มอบกองกลางด าเนินการพัฒนาเป็นระบบการจอง
ห้องประชุมออนไลน์ และการขอใช้รถออนไลน์ 
และในระหว่างรอระบบขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จองห้องประชุม ต้องแจ้งให้หัวหน้างานอาคารและ
ยานพาหนะทราบทุกครั้ง 

๓. ในการประเมินคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคคลภายนอก ว่าภูมิทัศน์บางพ้ืนที่ไม่เรียบร้อย วาง
สิ่งของระเกะระกะ เช่น ใต้บันไดอาคาร๑ (ตึกบ่อปลา) 
มีโต๊ะเก้าอ้ีทีช่ ารุดแล้วน ามากองรวมกัน  

มอบกองกลางเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกันว่าพ้ืนที่
ใดควรปรับปรุงแบบไหน อย่างไร ถึงแม้พ้ืนที่เล็กแต่
ต้องเรียบร้อยและสะอาด 

๔. ห้องน้ าชั้น ๒ครึ่ง อาคาร๑ (ตึกบ่อปลา) มืดมาก 
และพบผู้ชายในห้องน้ าหญิง และไม่มีการใส่กระดาษ
ทิชชู่เลย 

มอบกองกลางด าเนินการ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังเสนอ 

 วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๔๕  น. 

   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  



 ๑๐ 

 


