
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๓ /๒๕๖๐ 

เมื่อวันพุธ ที ่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางสุมิตรา สมประสงค์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. ดร. พัทรียา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   แทนผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ เพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี และผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแจ้งนโยบายของท่านอธิการบดีเกี่ยวกับ 
Digital University มอบผู้บริหารทุกท่าน ดังนี้ ๑.อ่านไลน์ทุกเช้าและโต้ตอบ ๒.เปิดอ่าน E-mail ๓.ดู
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ๔.ใช้งานโปรแกรม Google Calendar 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิ การบดี     
ในการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 



 ๒ 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้ายของมติที่ประชุม
วาระท่ี ๔.๒ “รอบ ๑๐” เพ่ิมข้อความเป็น “รอบ ๑๐ เดือน”   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี    

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ 
เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐) ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น 
  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การด าเนินงาน
รอบ 10 เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

สอ. 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

ค่าเฉลี่ย  
3.51 

 ทุกหน่วยงานใน
สังกัดสอ. 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกจิของ
กองกลาง 

3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กก. 

1.2.2 คุณภาพการปฏบิัติงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี และงานพัสด ุ

เฉลี่ย 
2 ข้อ 

3.80 คะแนน 
(3.80 คะแนน) 

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

5 เรื่อง 5 คะแนน 
(15 เรื่อง) 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิของกอง
นโยบายและแผน 

4 ข้อ 4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 ข้อ 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

3 ช้อ 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กวส. 



 ๓ 

1.2.9 ระดับความส าเรจ็การปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ข้อ 5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

สปภ. 

1.3 การบริหารจดัการความเสี่ยง 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

สอ. 

 
1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3 ข้อ 3 คะแนน 

(3 ข้อ) 
กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน 5 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

สอ. 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน 5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ไดร้ับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 4 คะแนน 
(ร้อยละ 93.26) 

กบ. 

3.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

2 คะแนน 
(ร้อยละ 20.40) 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน 4 คะแนน 
(ร้อยละ 4.25) 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

5 คะแนน 
(0 เรื่อง) 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

4 คะแนน 
(4 หน่วยงาน/

รางวัล) 

สอ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 เป้าประสงค์ 12 ตัวบ่งชี้หลัก 11 ตัวบ่งชี้ย่อย  
4.32  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการด าเนินงานฯ รอบ ๑๐ เดือน (ส.ค.๕๙ – พ.ค.๖๐) 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานก ากับการเตรียมหลักฐานให้พร้อมรับการ
ทวนสอบและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  



 ๔ 

 วาระท่ี ๔.๒ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับส านักงานอธิการบดี 

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดการทวนสอบผลตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
(ซ้อมตรวจ) ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการภายนอก ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
- การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
- การจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส าหรับรับสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐) 
- ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน  

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อเสนอ มติคณะกรรมการ 
การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ 
การจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

มอบนางสาวน้ าทิพย์ วงษ์ตา (ส านักงานอธิการบดี) และ
กองกลาง งานอาคารและสถานที่และงานเลขาผู้บริหาร 
โดยมีนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดอาหาร ดังนี้ 
อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดให้ผู้รับตรวจเฉพาะในช่วงเวลา
ที่รับตรวจ และอาหารกลางวันจัดให้ทุกคนที่มีรายชื่อรับ
ตรวจในวันนั้น 

การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส าหรับรับ
สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐) 

มอบกองศิลปวัฒนธรรม เตรียมผู้รับบริการจากหน่วยงาน 
๑ คน และมอบกองพัฒนานักศึกษา เตรียมศิษย์เก่า ๑ คน 
และศิษย์ปัจจุบัน ๑ คน 

ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมิน
ภายใน 

มอบส านักประกันคุณภาพ จ านวน ๓ คน คือ         
นางสาวเจนจิรา งามมานะ นางสาววาสนา สังข์โพธิ์ และ
นางสาวนพรัตน์ ภู่เกษร 

 วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ 
เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐) 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐) มายังส านักงานอธิการบดี
เรียบร้อยแล้วนั้น  



 ๕ 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐) ดังนี้ 

    

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวน

กิจกรรม/
โครงการ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ 

ไม่
บร

รล
ุ 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม่

ถึง
ก า

หน
ดด

 าเน
ินก

าร
 

รวม 

1 

1 14 26 2๑ ๐ 3 2 26 
2 16 64 5๓ 0 ๕ 6 64 
3 3 3 2 0 1 0 3 
4 1 2 1 0 1 0 2 

2 

5 2 2 ๒ 0 ๐ 0 2 
6 2 13 ๙ 0 ๔ 0 13 
7 3 3 2 0 1 0 3 
8 1 1 1 0 0 0 1 
9 3 7 6 0 0 1 7 

รวมทั้งสิ้น 45 121 9๗ ๐ ๑๕ 9 121 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – 

๓๑ พ.ค.๖๐)  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน

อธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒. มอบหน่วยงานที่มีผลอยู่ระหว่างการด าเนินงานก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
๓. มอบกองนโยบายและแผนกองนโยบายแผนพิจารณาด าเนินการในการ

เสนอโครงการของบประมาณ ในเรื่องการปรับตัวบ่งชี้ของแผนให้เป็นเชิงคุณภาพ 

าระท่ี ๔.๔ สรุปการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนตามแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐) 
  ตามที่ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้กองบริหารงานบุคคล นั้น 



 ๖ 

  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์
ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ 
เดือน เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๔) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนตามแผนพัฒนา
บุคลากรส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐)  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐) โดยไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

วาระท่ี ๔.๕ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่  2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
เนื่องจาก มีหลายหน่วยงานที่กรอกแบบประเมินไม่ถึงร้อยละ 80 กองบริหารงานบุคคลจึงแจง้หน่วยงาน ครั งที่ 2 
ตั งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นั น 

ในการนี  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 
150 คน จากบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั งหมด 202 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยผลการประเมินฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ทั งนี  ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

1. จ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้ประเมิน** 

(คน) (ร้อยละ) 

1 ส านักงานอธิการบดี 4 3 75.00 

2 กองกลาง 37 5 13.51 

3 กองคลัง 41 38 92.68 

4 กองนโยบายและแผน 29 28 93.33 

5 กองบริหารงานบุคคล 30 27 90.00 

6 กองพัฒนานักศึกษา 25 19 76.00 

7 กองสื่อสารองค์กร 12 10 83.33 

8 กองวิเทศสัมพันธ์ 6 5 83.33 

9 กองศิลปวัฒนธรรม 11 9 81.82 

10 ส านักประกันคุณภาพ 7 6 85.71 

รวมทั้งสิ้น 202 150 74.24 



 ๗ 

 หมายเหตุ   *  ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
      ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 

2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน 

     ด้าน   
             หน่วยงาน  

ภาพรวม 
สอ. 

สอ. กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กวส. กสอ. กศว. สปภ. 

1. ด้านเจตคติ 4.08 4.25 4.15 4.16 3.99 3.91 4.13 4.00 3.98 4.53 3.96 
2. ด้านความรู้ความสามารถ 4.09 4.00 4.20 4.16 4.02 4.01 4.23 4.00 3.73 4.41 4.00 
3. ด้านระบบ/กลไก 
   ขั นตอนกระบวนการ 

4.10 4.56 4.13 4.11 4.12 3.96 4.00 4.07 3.97 4.67 3.94 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.02 3.83 4.00 4.00 4.10 3.98 3.91 3.80 3.97 4.57 3.81 
5. ด้านสภาพแวดล้อม 
   และขวัญก าลังใจ 

3.78 4..00 3.97 3.79 3.91 3.66 3.52 3.87 3.77 3.98 3.78 

6. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบสารสนเทศ 

3.93 4.33 3.60 3.96 3.96 3.94 3.67 4.20 3.67 4.22 4.17 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.16 4.01 4.03 4.02 3.91 3.91 3.99 3.85 4.40 3.94 
ร้อยละ 80.00 83.20 80.20 80.60 80.40 78.20 78.20 79.80 77.00 88.00 78.00 

ระดับความคดิเหน็ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
3. ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรปรับปรุงระบบบันทึกท างานล่วงเวลาให้สามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ แม้จะมีกรณี
งานเร่งด่วนเข้ามา และควรปรับปรุงให้สามารถลงเวลาในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามความเป็นจริงได้ 
เพราะบางกรณีปฏิบัติงานเกิน 18.30 น. แต่ไม่สามารถลงเวลาได้ตามท่ีปฏิบัติงานจริง 

1 

2. ควรพิจารณาคนที่มีคุณภาพและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ มทร.พระนคร มากกว่าคนที่หวังประโยชน์
ส่วนตน 

1 

3. ควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่โดดเด่นและชัดเจน 1 
4. ผู้บังคับบัญชาบางคนที่ได้รับการแต่งตั งขึ นมาให้ด ารงต าแหน่ง ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเท่าที่ควร 
และไม่มีความรู้ด้านกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆว่าเป็นอย่างไร ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา 

1 

5. กองต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีต้องท างานด้วยความรวดเร็วกว่านี  1 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีต่อไป 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลให้ข้อสังเกตุว่า ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบ
สารสนเทศ หากจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ ๘๐  ผลคะแนนที่ได้จะขาดความน่าเชื่อถือ 
ประธานจึงเสนอว่าหากในครั้งต่อไป มีการเก็บผลแบบสอบถามขอให้ผู้บริหารทุกท่านแจ้งเตือนกันผ่านทาง
ไลน์ผู้บริหาร เพื่อก ากับติดตามให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าไปกรอกแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๘ 

และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ขอให้ทุกหน่วยงานเสนอวิธีการ ข้อสังเกตุท่ีอยากจะให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาส่งมายังกองบริหารงานบุคคล และหากท่านใดหรือบุคลากรในหน่วยงานมีเรื่อง
ร้องเรียน สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือกองบริหารงานบุคคลได้ตลอดเวลา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบ
ทุกหน่วยงานทบทวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริการมีความรวดเร็ว และส่งข้อเสนอ ข้อสังเกตุที่
อยากจะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาส่งไปยังกองบริหารงานบุคคล 

 วาระท่ี ๔.๖ รายงานผลการคัดเลือก “Star of Service mind” ประจ าปี ๒๕๕๙ ของส านักงาน
อธิการบดี 

 ความเดิม  
  ด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี จากการประชุมครั งที่ 2/2557  เมื่อวันที่               
10 มิถุนายน 2557 มีมติมอบหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินกิจกรรม “Star of Service 
mind” โดยให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นประจ าหน่วยงาน จ านวน 1 คนต่อปี
การศึกษา และจากการประชุมครั งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือก “Star of Service mind” ดังนี   
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  1. เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานนั น ตั งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560   
  2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี  
  3. สามารถตอบปัญหา ค าชี แจง ให้ค าปรึกษาได้ดี  
  4. มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่   
  5. เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง   

 วิธีการคัดเลือก    
 1. ให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรทุกคนเลือก “Star of Service Mind” หน่วยงานของตนเองที่มี

ความเหมาะสม 1 คน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด    
 2. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind” ของหน่วยงาน กรณีท่ีมี

คะแนนเท่ากัน ให้บุคลากรของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครั ง จากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน   
 3. ประกาศผลการคัดเลือกบนบอร์ดของหน่วยงาน 

 การด าเนินการ 
  1. กองบริหารงานบุคคลได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการคัดเลือก 
“Star of Service mind” ของหน่วยงาน จ านวน 1 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ส่งผลการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
  2. กองบริหารงานบุคคลได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีแจ้งผลการคัดเลือก 
“Star of Service mind” ของหน่วยงาน จ านวน 1 คน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้เป็นไป
ตามรอบการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 
2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 
  3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้ส่งผลการคัดเลือก “Star of Service mind”               
ปีการศึกษา 2559 ให้กองบริหารงานบุคคลแล้ว และมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี  



 ๙ 

 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 
นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี  
นายนพดล  นิลวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 

นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง  
นางสาวปิยวรรณ  ดาษสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล  
นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
นายอัศนพล  กิตติรัตนาโชติ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  
นางสาวจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม  
นางสาวอัสมา  สันง๊ะ นักวิชาการศึกษา สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา  
นางนพรัตน์  เหล่าวัฒนพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักประกันคุณภาพ  

4. กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “Star of Service mind”                    
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้ประกอบในการคัดเลือกฯ  ดังนี  

   หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
    1. เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานนั น  ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561   
    2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี  
    3. สามารถตอบปัญหา ค าชี แจง ให้ค าปรึกษาได้ดี  
    4. มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่   
    5. เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง   

   วิธีการคัดเลือก    
    1. ให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรทุกคนเลือก “Star of Service Mind” ใน
หน่วยงานของตนเองที่มีความเหมาะสม 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด    
    2. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind” ของ
หน่วยงาน กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้บุคลากรของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครั งหนึ่ง จาก
รายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน   
    3. ประกาศผลการคัดเลือกบนบอร์ดของหน่วยงาน 

  ข้อเสนอ  1. เพื่อโปรดทราบผลการคัดเลือก “Star of Service Mind” ของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 รายข้างต้น    
    2. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก “Star of Service 
Mind”   ประจ าปีการศึกษา 2560 ข้างต้น ตามแต่จะเห็นสมควร เพ่ือกองบริหารงานบุคคลจะได้
ด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาดังนี้ 
๑. รับทราบผลการคัดเลือก “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี โดยในปีหน้าให้ตัดสถานีวิทยุออก เนื่องจากสถานีวิทยุมีคณะกรรมการบริหารประจ าสถานีวิทยุ 
และไม่ได้จัดท าตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับส านักงานอธิการบดี 



 ๑๐ 

๒. มอบกองบริหารงานบุคคลประสานกองสื่อสารองค์กรในการออกแบบและจัดของรางวัล 
(แก้วมัค) ให้กับผู้ได้รับคัดเลือก และก าหนดวันในการมอบรางวัล“Star of Service Mind” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. ในเรื่องของสถานีวิทยุ มอบกองบริหารงานบุคคล ก าหนดโครงสร้าง/กรอบอัตราก าลัง
ของส านักงานอธิการบดีให้ชัดเจน ในการทบทวนกรอบอัตราก าลังครั้งนี้ ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

๔. ปรับวิธีการคัดเลือก “Star of Service Mind”   ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี  
   1. ให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรทุกคนเลือก “Star of Service Mind” ในหน่วยงาน                   
ของตนเองที่มีความเหมาะสม 1 คน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน จะได้รับเลือกเป็น 
“Star of Service Mind” ของหน่วยงาน กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้บุคลากรของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมอีกครั งหนึ่ง จากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน 
   2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกหน่วยงาน รวม ๑๐ คน ประชุมคัดเลือกกันเองให้ได้คะแนน
สูงสุดล าดับที่ ๑ – ๓ นอกเหนือจากล าดับที่ ๑ – ๓ จะได้รางวัลชมเชย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้“Star 
of Service Mind”ของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครั งหนึ่ง จากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน   
   3. ประกาศผลการคัดเลือกบนบอร์ดของหน่วยงาน และมอบกองสื่อสารองค์กร
ประชาสัมพันธ์ 

 วาระท่ี ๔.๗ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  และเวียนแจ้ง
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ  ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล  http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการนั น 
 ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังนี  
 1. รอบ  4 เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2560– พฤษภาคม 2560)  ผลการประเมินในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดีไดค้่าเฉลี่ย  4.45  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 2. รอบ  10 เดือน (สิงหาคม 2559– พฤษภาคม 2560)  ผลการประเมินในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดีไดค้่าเฉลี่ย 4.25  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ดังนี  
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา  2559 

 ด้วยกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือน าไปในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  และเวียนแจ้งให้
บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ  ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล  (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/)  
 
 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/


 ๑๑ 

1. รอบ  4 เดือนหลัง (กุมพาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม  2560)  ผลการประเมินในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย 4.45  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ     
     สายบริหาร 19 3.37 

     สายวชิาการ 37 6.56 

     สายสนับสนุน 374 66.31 

     นักศึกษา 99 17.55 

     อ่ืนๆ 35 6.21 

รวม 564 100 
     

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.49 0.51 ดีมาก 

   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.48 0.54 ดี 

   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.59 0.51 ดีมาก 

   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.63 0.49 ดีมาก 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

4.30 0.68 ดี 

รวม 4.50 0.55 ดี 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.36 0.64 ดี 

   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.21 0.67 ดี 

   2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นัง่ เป็นต้น 4.33 0.66 ดี 
รวม 4.30 0.66 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       

   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.60 0.51 ดีมาก 

   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.52 0.52 ดีมาก 
รวม 4.56 0.51 ดีมาก 

รวมทั้งสิ้น 4.45 4.47 ดี 
  
 
 



 ๑๒ 

 1.3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกรายหน่วยงานที่รับการประเมิน 
หน่วยงาน จ านวน 

(ฉบับ) 
ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 43 4.49 ดี 
2. กองกลาง 70 4.62 ดีมาก 
3. กองคลัง 60 4.47 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 20 4.66 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 103 4.39 ดี 
6. กองพัฒนานักศึกษา 60 4.40 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 57 4.45 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 67 4.06 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 43 4.51 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 41 4.50 ดี 

รวม 564 4.45 ดี 
 

1.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
กองคลัง 

ติดต่องานเบิกจ่าย 1 ได้รับความร่วมมือดีมาก 1 

 
 

2. รอบ  10 เดือน (สิงหาคม  2560 – พฤษภาคม  2560)  ผลการประเมินในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ย  4.25  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

2.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
 Walk in Online รวม 

จ านวน
(ฉบับ) 

ร้อยละ 
จ านวน
(ฉบับ) 

ร้อยละ 
จ านวน
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ         
     สายบริหาร 61 4.64 30 5.49 91 4.893 
     สายวชิาการ 84 6.39 186 34.07 270 14.52 
     สายสนับสนุน 821 62.48 327 59.89 1148 61.72 
     นักศึกษา 257 19.56 2 0.37 259 13.93 
     อ่ืนๆ 91 6.93 1 0.18 92 4.95 

รวม 1,314  100 546  100 1,860  100 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ของหน่วยงาน 

 Walk in Online รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ             

1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.47 0.59 ด ี 4.18 0.86 ด ี 4.32 0.72 ด ี

1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.45 0.60 ด ี 4.12 0.87 ด ี 4.29 0.74 ด ี

1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 4.56 0.56 ดมีาก 4.24 0.81 ด ี 4.40 0.69 ด ี
1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและ 
เป็นกันเอง 

4.58 0.55 ดมีาก 4.27 0.76 ด ี 4.43 0.65 ด ี

1.5 มีทางเลือกในการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

4.26 0.70 ด ี 4.02 0.96 ด ี 4.14 0.83 ด ี

รวม 4.46 0.60 ดี 4.16 0.85 ดี 4.31 0.73 ดี 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          
2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 

4.28 0.70 ด ี 4.08 0.94 ด ี 4.18 0.82 ด ี

2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4.16 0.73 ด ี 3.88 1.07 ด ี 4.02 0.90 ด ี

2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เช่น ท่ีน่ัง เป็นต้น 

4.33 0.68 ด ี 3.99 1.05 ด ี 4.16 0.86 ด ี

รวม 4.26 0.70 ดี 3.98 1.02 ดี 4.12 0.86 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม          
3.1 ความประทับใจในการให้บรกิาร 4.53 0.56 ดมีาก 4.14 0.93 ด ี 4.33 0.75 ด ี
3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับ
ใช้ 

4.47 0.59 ด ี 4.09 0.95 ด ี 4.28 0.77 ด ี

รวม 4.50 0.57 ดี 4.12 0.94 ดี 4.31 0.76 ดี 
รวมท้ังสิ้น 4.41 0.63 ดี 4.09 0.94 ดี 4.25 0.78 ดี 

  2.3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกรายหน่วยงานที่รับการประเมิน 

หน่วยงาน 
 Walk in Online รวม 

จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 83 4.49 ด ี 34 4.33 ด ี 117 4.41 ดี 
2. กองกลาง 159 4.39 ด ี 64 4.02 ด ี 223 4.21 ดี 
3. กองคลัง 180 4.41 ด ี 121 4.01 ด ี 301 4.21 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 67 4.68 ดมีาก 52 4.16 ด ี 119 4.42 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 219 4.45 ด ี 164 4.14 ด ี 383 4.30 ดี 
6. กองพัฒนานักศึกษา 180 4.39 ด ี 42 3.91 ด ี 222 4.15 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ ์ 93 4.43 ด ี 9 3.44 ด ี 102 3.94 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 161 4.03 ด ี 25 4.01 ด ี 186 4.02 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 90 4.51 ดมีาก 11 4.55 ดมีาก 101 4.53 ดี 
10. ส านักประกันคุณภาพ 82 4.34 ด ี 24 4.31 ด ี 106 4.33 ดี 

รวม 1,314 4.41 ดี 546 4.09 ดี 1,860 4.25 ดี 
 



 ๑๔ 

 2.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองกลาง         

1. รถบัสและรถตู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ พนักงานขับรถไม่เต็มใจในการท างานเกี่ยงงาน 1 
กองคลัง 1 
1. งานเบิกจ่าย 1 บริการดีมาก รวดเร็ว ตอบค าถามได้ดีมากแตค่วรเพ่ิมช่องทางการติดต่อ 1 
2. ติดต่องานเบิกจ่าย 1 ได้รับความร่วมมือดีมาก 1 

กองนโยบายและแผน 1 
1. งานวิเคราะห์งบประมาณควรให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนกว่านี  1 
2. หน่วยงานควรรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรนานๆควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภารกิจที่
ปฏิบัติเมี่อมีการเปลี่ยนถ่ายหรือเกษียณราชการจะได้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนี่อง 

2 

กองบริหารงานบุคคล 1 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความว่องไวและทันใจ 1 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษา และช่วยเหลือได้ดีมาก 3 
3. บุคากรมีความรู้และทักษะในงานเพ่ือตอบข้อค าถามได้อย่างถูกต้องแต่บางงานที่ไปติดต่อควรยิ มแย้ม
แจ่มใสและเต็มใจให้บริการบ้าง 

2 

 

 จึงเสนอที่เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และมอบทุกหน่วยงานพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการในด้านที่มีผลการคะแนนน้อย 

 วาระท่ี ๔.๘ ผลการประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล และแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  กองกลาง ขอน าเสนอผลการประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล และ
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๘) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการประเมินดังกล่าว 
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการประเมินการดูแลองค์การตาม

หลักธรรมาภิบาล และแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และมอบทุกหน่วยงานพัฒนาปรับปรุงตนเองในข้อที่ได้คะแนนน้อย 

 
 



 ๑๕ 

 วาระท่ี ๔.๙ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้ 
  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏบิัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของ 
งบประมาณ ๒๕๖๐  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการด าเนินงาน   
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงาน  ที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การสนับสนุน 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
  ๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน (๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐) 
  ๒.๒ น าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสม กับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐  
  ๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในช่วง ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรใน
ส านักงานอธิการบดี  แต่อย่างใด 
  ๒.๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
 (ก) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 (ข) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐)    
   ๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน เพ่ือให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสลบแห่งชาติ ที่ ๓๙/
๒๕๕๙ เกี่ยวกับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนอุดมศึกษา กรณีสถาบันอุดมศึกษา
บางแห่งเปิดการสอนและจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง โดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 



 ๑๖ 

ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  (ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙) 
                      (ข)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับการลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗/๒๕๕๘ กรณีการลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของข้าราชการที่มีพฤติการณ์
เรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นค่าวิ่งเต้นช่วยเหลือในการสอบ การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมา
เป็นระยะเวลานาน ย่อมรู้ดีว่าการเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพ่ือเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้
เข้ารับราชการเป็นเรื่อง    ที่ข้าราชการที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ  ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ท าให้
เสียหายแก่ชื่อเสียงของทางราชการ  ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้คืนเงินให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว  ก็ตาม ก็ไม่
อาจลบล้างความผิดที่ตนได้กระท าส าเร็จ  ไปแล้วได้ (ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
                     (ค)   หนังสือเวียนในการให้บุคลากรไปให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง หรือการด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยตรงไม่ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น กล่าวคือ การสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย หรือการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประเด็นส าคัญคือการด าเนินการ คือ การได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่มี
ความเป็นกลางน่าเชื่อถือ       อันจะท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ 
การจัดส่งหนังสือถึงพยานโดยตรงเพื่อเชิญมาให้ถ้อยค า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งให้ได้มาซึ่งพยานบุคคลซึ่ง
ปราศจากเหตุแทรกแซงขัดขวางใดๆ  จากผู้บังคับบัญชา อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวน/
สอบสวนที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีอธิการมอบหมาย (ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙)   

       (ง)  มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แม้ว่า
กฎหมาย  จะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายใน
ก าหนดเวลา   อันสมควร แต่หน่วยงานของรัฐต้องใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอเข้า
ลักษณะต้องห้าม     ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  ตามค าพิพากษาที่ ๗๗๖/๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) 

 จึงเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๖ 
เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน 
  กองนโยบายและแผน ขอน าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน ดังนี้  ประเด็นความเสี่ยง เกิดความไม่ปลอดภัย 
หรือเหตุสุดวิสัยในส านักงานอธิการบดี (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) 
กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 
การป้องกันและ
บรรเทาการเกิด
อุบัติเหตุ จากการ
เดินทางไปราชการ
โดยยานพาหนะของ
ส านักอธิการบด ี
 
(ความเสี่ยงดา้น
ความปลอดภัย) 
 

1. ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสภาพ
รถประจ าวันก่อนออกเดินทาง 
 
 
 
 
 
2. ให้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ตรวจเช็ค/ซ่อมบ ารุงรถยนต์ และมี
การก ากับติดตามให้ด าเนนิการตาม
แผนอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มีมาตรการให้พนักงานขบัรถตรวจสภาพรถยนต์
ประจ าวนัก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และหากมีปัญหาให้
รายงานต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
เพื่อให้ด าเนินการเปลี่ยนรถราชการคันอ่ืน พร้อม
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
  
     มีการด าเนินการจัดท าแผนการตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุงรถยนต์วา่อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ที่
จ าเป็นตา่งๆ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องนั่งไปกบั
รถ โดยมีการจัดท าแผนการตรวจเช็คและก ากับติดตามให้
ด าเนินการตรวจเช็คตามระยะทางการใช้งาน ดงันี ้
     1.รถยนต์ที่วิ่งครบระยะทาง 10,000 กม. จะมีการ
ตรวจเช็คเข้าศูนย์เพื่อซ่อมบ ารุง 
     2.รถยนต์ที่วิ่งระยะทางน้อยกว่า 10,000 กม. จะมี
การตรวจเช็คตามลักษณะการใช้งานครบตามวงรอบ ทุกๆ 
6 เดือน  
     รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คัน 
ประกอบด้วย รถส่วนกลาง จ านวน 13 คัน และรถประจ า
ต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 1 คัน โดยแบง่ตามประเภท
รถยนต์ ดังนี ้
รถส่วนกลาง 

รถส่วนกลาง จ านวน/คัน 
รถมอร์เตอร์ไซน์ 1 
รถนั่งขนาดเล็ก 1 
รถบัส 1 
รถตู้ 10 

 
รถประจ าต าแหน่งอธิการบดี  



 ๑๘ 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
 
 
 
 

3. ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจ า
รถยนต์ เพื่อลดความ-เสียหายหาก
เกิดอุบัติเหตุ 
 
4. ให้ด าเนินการติดตั้งกล้องติด
รถยนต์ 
 
 
5. ให้ใช้ระบบการจ้างเหมาหรือเช่า 
หากมีการเดินทางไกล หรือเกิดความ
คุ้มค่ามากกว่าการใช้รถส่วนกลาง 
 
 
6. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขบัขี่
ของพนักงานขับรถยนต์ที่ต่อสัญญา
จ้าง 
 
7. จัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงาน
ขับรถยนต์ 

รถประจ าต าแหน่งอธิการบด ี จ านวน/คัน 
รถนั่งขนาดเล็ก 1 

    
 
     ได้ด าเนนิการติดตั้งอปุกรณ์ดับเพลิงในรถส่วนกลาง 
ประเภทรถตู้ จ านวน 4 คัน  
 
 
     ได้ด าเนนิการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คัน เพื่อให้สามารถบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะการเดินทาง  
   
     หากมีการเดินทางไปราชการในสถานทีไ่กลจาก
มหาวิทยาลยัฯ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
จะใช้ระบบการจ้างเหมารถบัส เนื่องจากเกิดความคุ้มค่า
มากกว่าการใช้รถส่วนกลาง 
 
     มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงาน 
ขับรถยนต์อย่างเคร่งครัด เพื่อประกอบในการท าสัญญา
และการต่อสัญญาจ้าง 
 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีโครงการให้ความรู้แก่
พนักงานขับรถยนต ์

กิจกรรมที่ 2  
การรักษาความ
ปลอดภัยของส านัก
อธิการบดี 
 
(ความเสี่ยงดา้น
ความปลอดภัย) 
 

1. ให้มีระบบรักษาการณ์ โดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดแูล
ความปลอดภัย และก าชบัให้
ด าเนินงานอยา่งเข้มงวด 
 
 
 
 
 
 

2. ให้ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และติดอุปกรณ์ไฟฟา้สอ่ง
สว่าง ให้ทั่วทุกพืน้ที่ และด าเนนิการ

     ให้มีระบบรักษาการณ์โดยมเีจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าวัน ทั่วบริเวณพื้นที่ของส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 7 นาย แบง่ประจ าจุดรักษาการณ์ ดังนี้ 
     1. ด้านหน้าประตูทางเข้า จ านวน 1 นาย 
     2. ด้านหน้าประตูทางออก จ านวน 2 นาย 
     3. บริเวณสนามบาสเกตบอล จ านวน 1 นาย 
     4. ด้านหน้าอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 นาย 
     5. ระหว่างทางแยก จ านวน 2 นาย 
 
     มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทกุชั้น และจดุเสี่ยงภัยหรือ
จุดวิกฤติที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย ดังนี้   

สถานที่ติดตัง้กล้องวงจรปดิ (CCTV) จ านวน/จุด 



 ๑๙ 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีสภาพใช้งานได ้
 
 
 
 
 
 
3. ให้มีมาตรการตรวจสอบบุคคลที่
ออกจากมหาวิทยาลัยฯ หลังเวลา 
19.00 น. และให้บุคลากรที่ต้องการ
ท างานล่วงเวลา (OT) แจ้งความ
ประสงค์ในการท า OT  
เพื่อด าเนินการ เปิด – ปิดอาคาร 
ในช่วงเวลาการท างาน 
 
4. ให้มีมาตรการแลกบัตรประจ าตัว 
และสอบถามข้อมูลเบื้องตน้ของผู้มา
ติดต่องานทุกคร้ัง 
 
 
5. ให้บุคลากรใช้บัตรผ่านประตรูะบบ
คีย์การ์ดส าหรับ เข้า – ออกอาคาร 
ทุกคร้ัง  
 
6. ตรวจสอบโต๊ะท างาน หรือตู้เก็บ
สิ่งของ หากช ารุดโปรดแจ้งหน่วยงาน
ทันที และด าเนนิการซ่อมแซม เพื่อ
ป้องกันทรัพย์สนิสูญหาย 

กองนโยบายและแผน 1 
กองคลัง 8 
กองพัฒนานักศึกษา 2 
กองบริหารงานบุคคล 1 
กองกลาง 2 
ชั้น 3  2 
บริเวณหน้าลิฟตท์ุกชั้น 5 

     มีมาตรการให้บุคลากรที่ต้องการท างานล่วงเวลา (OT)  
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ แจ้งความประสงค์ในการท า OT 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เปิด-ปิดตึกในช่วงเวลาท างาน 
 
 
 
 
 
    มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่ของส านักงานอธิการบดี สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้มาติดต่อ และแลกบัตรประจ าตัวก่อนเข้าอาคาร
ส านักงานอธิการบด ี
 
     มีมาตรการให้บุคลากรสังกดัส านักงานอธิการบดี 
ใช้บัตรผ่านประตูระบบคีย์การ์ดส าหรับเข้า – ออกอาคาร  
 
 
     รณรงค์ให้บุคลากรหมั่นตรวจสอบโต๊ะท างาน หรือตู้
เก็บสิ่งของ และระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย และหากโต๊ะ
หรือตู้ช ารุด ให้แจ้งข้อมูลต่องานบริหารงานทั่วไปของ
หน่วยงานทันที และงานบริหารงานทัว่ไปจะแจ้งกองกลาง
ต่อ เพื่อด าเนินการซ่อมหรือติดต่อช่างต่อไป  
 

กิจกรรมที่ 3 
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
ส านักงานอธิการบด ี
 
(ความเสี่ยงดา้น
ความปลอดภัย) 

1. จัดท าแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่
ให้บุคลากรรับทราบแผนฯ 
 
 
 
2. ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้

     กองกลางได้ด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
เพื่อลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย โดยได้
ก าหนดผู้รับผดิชอบในต าแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลยัฯ 
 
     ได้ด าเนนิการติดตั้งอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  



 ๒๐ 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
ทั่วถึงทุกพื นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ให้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพ 
การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 
4. การจัดฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟ 

(ถังดับเพลิง) ทุกชั้นของอาคารส านักงานอธิการบดี โดยมี
สถานที่ตดิตั้งถังดบัเพลิงตามจุด ดังนี้    

สถานที่ติดตัง้ถังดบัเพลิง จ านวน/ถัง 
กองนโยบายและแผน 2 
กองศิลปและวฒันธรรม 2 
กองบริหารงานบุคคล 2 
กองพัฒนานักศึกษา 2 
กองกลาง 2 
กองวิเทศสัมพันธ ์ 2 
กองสื่อสารองค์กร 2 
กองคลัง 2 
ด้านหนา้ระเบียงอาคารของทุกชั้น 5 

 
    ส านักงานอธิการบดีมีมาตรการตรวจเช็คสภาพ 
การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไปตามขัน้ตอนที่
ก าหนด เดือนละ 1 ครั้ง 
 
    ได้ด าเนนิการจัดโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 - 12 
เมษายน 2560 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน และพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส านักงานอธิการบดี 
โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้   

ในรายงานผลการปฏิบัติแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ 
๖ เดือน ในกิจกรรมการจัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานขับรถยนต์เป็นบุคลากรเดิม ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้
หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไมจ่ัดโครงการดังกล่าว แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรจัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์
เกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากเกิดพลาดพลั้งอาจเกิดผลกระทบสูง รวมถึงเพ่ือให้พนักงานขับ
รถยนต์ของคณะได้ผลัดเปลี่ยนการร่วมโครงการด้วย  

การรักษาความปลอดภัยของส านักงานอธิการบดี ควรเพ่ิมมาตรการตรวจสอบการเข้า-ออก
ของรถยนต์ โดยหลังเวลา ๑๙.๐๐ น. มีมาตรการปิดประตูทางเข้า เพ่ือให้รถยนต์เข้า-ออกทางเดียวในประตู
ทางออก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ จุดตรวจบริเวณประตูทางออก เพ่ือตรวจสอบรถยนต์หลัง
เวลาราชการ เพ่ือเป็นการ 



 ๒๑ 

 ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะ จากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ าท่วมลิฟต์ 
และน้ าเข้าไปในห้องท างานชั้น ๕ และส่งผลให้ลิฟต์ขัดข้อง และเอกสารทางราชการเกิดความเสียหาย ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาท่อระบายน้ าในอาคาร
ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจ้งว่าในปีงบประมาณต่อไป จะเพ่ิมข้อตกลง TOR ใน
การดูแลรักษาและทะลวงท่อระบายน้ า 

  ประธานฝากผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี
ต่อไป ให้น านโยบาย “Thailand ๔.๐” ของมหาวิทยาลัย มารวมกับความเสี่ยงในส่วนของส านักงาน
อธิการบดีให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ในส่วนของแผนและคลังที่
ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน และมอบกองนโยบายและแผนเสนอแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบาย “Thialand ๔.๐” ของมหาวิทยาลัย และพิจารณาวิเคราะห์
ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

 ตามท่ี ส านักงานอธิการบดีได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งต้องรอแผนของมหาวิทยาลัยผ่านสภามหาวิทยาลัยก่อน 
จึงจะปรับแผนส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการที่ได้
รับทราบผ่านทางการประชุมผู้บริหารระดับสูง พบว่าแผนของมหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจน เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ และการเก็บผลการด าเนินงานเป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา และหากจะปรับลดโครงการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนควรปรับรูปแบบหรือเกณฑ์ในการพิจารณาการเสนอขอ
งบประมาณ โดยก าหนดไว้ในคู่มือ/ค าชี้แจงการเสนอของบประมาณประจ าปี คาดว่าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยจะเสนอสภาประมาณเดือนกรกฎาคม ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของส านักงานอธิการบดี จะก าหนดจัดโครงการระยะที่ ๒ ไม่เกินวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๒๒ 

วาระท่ี ๖.๒ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

ข้อเสนอ การด าเนินการ/มติ 
พ้ืนที่ใต้อาคารเอนกประสงค์ ๑ (ตึกใหม่สวส.) 
หน่วยงานสามารถเข้าไปจอดรถได้หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าพ้ืนที่ใต้อาคาร
เอนกประสงค์ ๑ (ตึกใหม่สวส.) เป็นพื้นที่ส่วนกลาง 
บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปจอดรถได้ 
ยกเว้นพื้นที่ที่จัดให้เฉพาะรถตู้ จะห้ามจอด ในส่วน
ของสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รวบรวมเอกสาร ซึ่งคาดว่าสามารถแจกให้ทุก
หน่วยงานไดใ้นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และขอ
ชี้แจงว่าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์มีเพ่ือบอกว่าเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับรองว่าจะมีที่
จอดรถให้กับทุกท่าน 

ควรมีป้ายเตือนจราจร ที่ใต้ตึกคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและใต้อาคารเอนกประสงค์ ๑ (ตึกใหม่
สวส.)  

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า จะด าเนินการให้มีการ
ติดกระจกโค้งจราจรหรือป้ายแจ้งเตือนในมุมที่อับ
สายตา และง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
 

การล้างแอร์ ควรมีแผนการบ ารุงรักษา และควร
ติดตามผลด้วยว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  
 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าส านักงานอธิการบดีมี
แผนบ ารุงรักษาแอร์ ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเมื่อช่างเข้ามา
ล้างแอร์กองกลางจะแจ้งไม่ให้หน่วยงานเข้ามาท าโอ
ทีในวันเสาร์ สลับกันไปจนกว่าจะล้างครบ แต่หากมี
แอร์เสียจะซ่อมเป็นกรณีๆไป 

ห้องน้ าผู้หญิง ชั้น ๓ มีปัญหาท่อน้ าชักโครกมีน้ า
รั่วซึมไม่ได้รับการแก้ไข 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าจะให้งานอาคารสถานที่
ด าเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย 

ห้องครัวชั้นต่างๆด้านข้างลิฟท์มีสภาพช ารุดและทรุด
โทรมมาก 

มติที่ประชุม มอบผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล
ประสานผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการต่อไป 

เก้าอ้ีส านักงานที่ช ารุด ส่งซ่อมหลายครั้งก็พบว่ายัง
ช ารุดอยู่เหมือนเดิม สามารถสั่งซื้อใหม่ได้หรือไม่ 

ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่า หน่วยงานต้องท าเรื่อง
ขอจ าหน่าย และซื้อันใหม่มาทดแทน ซึ่งสามารถมา
ปรึกษากองคลังได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ข้อเสนอ การด าเนินการ/มติ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ว่าตอนที่สั่งซื้อมีการลด spec ท าให้ที่ใช้อยู่ไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และขณะนี้จะส่งซ่อม จึงขอหารือดังนี้ 

- จะขอน าเครื่องสแกนเดิมออกทั้งหมด และติดตั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด 
- ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ิมอีก ๑ เครื่องที่ชั้น ๑ อาคาร

เอนกประสงค์ ๑ (ตึกใหม่สวส.) 
- ขณะนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ฐานข้อมูล

การลงมือชื่อปฏิบัติงานคนละฐานข้อมูลกับที่ทุกหน่วยงานในเทเวศร์
ใช้ เห็นว่าควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ และมอบกอง
บริหารงานบุคคลประสานเรื่องเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือกับส านักวิทยะฯและกอง
คลัง เนื่องจากมีมาตรฐานอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลขอเสนอให้ยุบกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากกองทุนนี้หักเงินอุดหนุนที่เหลืออยู่ของ
มหาวิทยาลัยมาไว้ในกองทุน แต่การด าเนินการต้องเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ และต้องใช้ให้หมดภายใน ๒ ปี ไม่สามารถเก็บไว้ได้ ซึ่งไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือเพ่ือเก็บเงินไว้น ามาใช้จ่าย 

มตทิี่ประชุม มอบให้กองบริหารงานบุคคล 
กองคลัง และกองนโยบายและแผนหารือ
กันเพ่ือหาข้อยุติ และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งหน่วยงานเพ่ือทราบดังนี้ 
- วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมงาน

บริหารงานบุคคล เรื่องเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว เชิญทุกหน่วยงานไม่ว่า
หน่วยงานนั้นจะมีลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ 

- วันที่ ๓ ก.ค.๖๐ กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมทบทวนกรอบ
อัตราก าลัง เชิญเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน เป็นการปรับปรุงกรอบแต่
จะไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลังโดยเด็ดขาด 

- วันที่ ๒๒ ก.ย.๖๐ มหาวิทยาลัยจัดงานเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
จัดเป็นโต๊ะจีนและมีการบรรยาย ในรายละเอียดจะมีหนังสือเวียนแจ้ง
อีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเสนอว่าในเทเวศร์ควรมีป้ายชื่อตึก 
หรือมีแผนที่ตึก เนื่องจากพบปัญหาว่าเวลามีการจัดโครงการที่เชิญ
ผู้สนใจ เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมจะหาห้องหาตึกไม่เจอ 
เนื่องจากเราไม่มีป้ายตึกท่ีชัดเจน 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าจะ
ด าเนินการท าป้ายที่เป็นลักษณะคล้าย
แผนที่ในห้างสรรพสินค้า ติด ๒ จุด (ตรง
แยก หน้าอาคารเอนกประสงค์ ๑ และ
หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังเสนอ 

 

 



 ๒๔ 

วาระท่ี ๖.๓ การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

 ประธานนัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๔๐  น. 

 
   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 

                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


