
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

เมื่อวันอังคารที ่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๖. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๘. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๙. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๑. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทนงค์ โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุม เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบด ี

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



 ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี  
๑. หน้าที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑ บันทัดที่ ๑ เปลี่ยนข้อความจาก “รักษาการ

อธิการบดี” เป็น “รักษาราชการแทนอธิการบดี” 
๒. หน้าที่ ๙ วาระท่ี ๔.๗ ย่อหน้าที่ ๑ บันทัดที่ ๑๕ แก้ไขค าว่า “อัตรก าลัง” 

เป็น “อัตราก าลัง” ย่อหน้าที่ ๒ บันทัดที่ ๑ แก้ไขค าว่า “ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย” เป็น “ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี ๓.๑ ระบบห้องน  าและกิจกรรม ๕ส 
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั ง๑/๒๕๕๗ วาระที่ 
๖.๒ มอบกองกลางดูลระบบน  าในห้องน  า และก ากับการด าเนินกิจกรรม ๕ส เพ่ือตอบแผนกลยุทธ์ 
  ผู้อ านวยการกองกลางชี แจงที่ประชุมว่า ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั ง
คณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากภายในหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ตัวบ่งชี ที่ ๓.๒) 
  ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีกรอก
แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย นั น 
ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ค่าเฉลี่ย 
๓.๙๘  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั งนี ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 ด้านเจตคติ   
๑. มีความศรัทธาในองค์กร ๔.๑๗ ดี 
๒. ภารกิจและหน้าที่ที่ปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้และความสามารถ ๔.๑๖ ดี 
๓. เพ่ือนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ ๔.๑๕ ดี 
๔. พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๑๕ ดี 



 ๓ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 ด้านความรู้ความสามารถ   
๕. มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๔.๑๑ ดี 
๖. เข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ๔.๑๕ ดี 
๗. พัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๔.๑๕ ดี 

รวม ๔.๑๔ ดี 

 ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ   
๘. ยึดถือค าสั่งที่ถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน ๔.๓๒ ดี 

๙. 
ผู้บังคับบัญชาชี แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
เป็นขั นตอนชัดเจน 

๔.๐๖ ดี 

๑๐. มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ๔.๐๑ ดี 

รวม ๔.๑๓ ดี 

 ด้านการพัฒนาองค์กร   
๑๑. มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน ๓.๗๙ ดี 
๑๒. เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ๓.๙๔ ดี 
๑๓. เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ๔.๒๓ ดี 
๑๔. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน ๔.๐๗ ดี 
๑๕. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ๓.๙๖ ดี 

๑๖. 
มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การ
ประชุม สัมมนา ฯลฯ 

๔.๐๔ ดี 

รวม ๔.๐๑ ดี 

 ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ   
๑๗. มีความม่ันคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน ๓.๘๗ ดี 

๑๘. 
มีเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได ้

๓.๗๕ ดี 

๑๙. 
มีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม 
ยุติธรรม 

๓.๖๘ ดี 

๒๐. 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ท า 

๓.๖๔ ดี 

๒๑. มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่/การผลิตผลงานต่างๆ ๓.๖๖ ดี 
๒๒. มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ ๓.๗๓ ดี 

รวม ๓.๗๒ ดี 
 



 ๔ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ     
๒๓. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๓.๘๐ ดี 
๒๔. มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ๓.๗๗ ดี 
๒๕. มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ๓.๖๖ ดี 

รวม ๓.๗๔ ดี 

รวมทั้งหมด ๓.๙๘ ดี 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. แบบสอบถามไม่ชัดเจนว่าประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทใด ส่วนใด ใคร บอก
แต่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หมายถึงภาพรวม หรือไม่ แบบสอบถามไม่มีค าอธิบาย หรือนิยามว่า
แค่ไหน 

๑ 

๒. ตั งใจและทุ่มเท ในงานที่ท า แต่ไม่มีขวัญและก าลังใจกลับมาให้ ผิดกับหลายคนที่ไม่ทุ่มเท ใน
งานที่ท าอยู่ไปวันๆ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ นได้ดิบได้ดีก็มีให้เห็น 

๑ 

๓. การสแกนนิ วเพ่ือการปฏิบัติงานไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๑ 

๔. อยากให้มีกองทุนส ารองเลี ยงชีพค่ะ และพนักงานลูกจ้างชั่วคราวก็สามารถท าได้ค่ะ   ๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลชี แจงว่ากองทุนส ารองเลี ยงชีพ พนักงานราชการไม่
สามารถท าได้เนื่องจากเป็นระเบียบกลาง ซึ่งออกโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  และส าหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถท าได้ เนื่องจากความแน่นอนของการปฏิบัติงาน และได้ตั งข้อสังเกตในด้านระบบ/
กลไก ขั นตอนกระบวนการ ข้อ ๑๐. มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ว่าบุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ 

ในส่วนของข้อมูลผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคลได้ส่งหนังสือ
แจ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดแล้ว 

  มติที่ประชุม 1. มอบกองบริหารงานบุคคลไปด าเนินการปรับปรุงแบบประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕57 
    2. มอบผู้อ านวยการทุกหน่วยงานชี้แจงท าความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้
ทุกคนในหน่วยงานมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีต่อไป 

    3. มอบกองบริหารงานบุคคลไปศึกษาความเป็นไปได้ ส าหรับการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว                   



 ๕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๖ – 
มี.ค. ๕๗) ของส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี  ๔.๑) 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๖ – มี.ค. ๕๗) ของส านักงานอธิการบดี  และรอบ ๘ 
เดือน (ต.ค. ๕๖ – พ.ค. ๕๖) (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ 
และให้ข้อเสนอแนะ   

โดยกองคลังแจ้งว่า ณ ขณะนี  ส่วนที่ต้องเร่งรัดคือส่วนงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
(ค่าล่วงเวลา) ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ซึ่งได้มีหนังสือเวียนแจ้งมาตรการต่างๆ เพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายไปยังหน่วยงาน
แล้ว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามมาตรการต่างๆท่ีกองคลังมีหนังสือแจ้งเวียน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีรอบ ๖ เดือนหลัง (ธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑) 

ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ  ให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล นั้น 

ในการนี้  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนหลัง (ธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซ่ึง
ผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี คา่เฉลี่ย ๔.๑๖  มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้จัดท า
ผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

รอบ ๖ เดือนหลัง (รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗)  

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
        สายบริหาร ๓๒ ๓.๐๑ 

      สายวิชาการ  ๑๒๔ ๑๑.๖๕ 
      สายสนับสนุน ๖๖๙ ๖๒.๘๘ 
      นักศึกษา ๒๐๘ ๑๙.๕๕ 
      อ่ืน ๆ  ๓๑ ๒.๙๑ 

รวม ๑,๐๖๔ ๑๐๐ 

  

 
 
 

        



 ๖ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

๑.  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ       
    ๑.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน  ๔.๑๙ ๐.๖๙๖ ดี 

    ๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถตอบปัญหา/ค าชี้แจง/ให้ค าปรึกษา ๔.๑๗ ๐.๗๒๐ ดี 

    ๑.๓ เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  ๔.๒๗ ๐.๖๘๗ ดี 

    ๑.๔ เจ้าหน้าทีเ่ต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง ๔.๓๒ ๐.๖๙๗ ดี 

    ๑.๕ มีการเสนอทางเลือกการให้บริการ เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ๔.๐๐ ๐.๗๘๓ ดี 

รวม ๔.๑๙ ๐.๗๑๗ ดี 

๒.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

    ๒.๑ มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ๔.๑๒ ๐.๗๐๔ ดี 

    ๒.๒ มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.๙๑ ๐.๗๘๖ ดี 

    ๒.๓ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น ๔.๐๕ ๐.๗๓๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ๐.๗๔๓ ดี 

๓.  ด้านการให้บริการในภาพรวม       

    ๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ ๔.๒๙ ๐.๖๗๑ ดี 
    ๓.๒ สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ ๔.๒๒ ๐.๗๑๑ ดี 

รวม ๔.๒๖ ๐.๖๙๑ ดี 
รวมทั้งสิ้น ๔.๑๖ ๐.๗๑๗ ดี 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
รอบ ๖ เดือนหลัง (ธันวาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗)  

หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๑. ส านักงานอธิการบดี ๕๗ ๔.๒๔ ดี 
๒. กองกลาง ๙๖ ๔.๐๙ ดี 
๓. กองคลัง ๒๓๔ ๓.๗๘ ดี 
๔. กองนโยบายและแผน ๔๗ ๔.๒๑ ดี 
๕. กองบริหารงานบุคคล ๑๐๐ ๔.๔๗ ดี 
๖. กองพัฒนานักศึกษา ๑๒๐ ๔.๑๓ ดี 
๗. กองวิเทศสัมพันธ์ ๗๖ ๔.๓๘ ดี 
๘. กองประชาสัมพันธ์ ๖๒ ๓.๘๐ ดี 
๙. กองศิลปวัฒนธรรม ๑๘๖ ๔.๒๘ ดี 
๑๐.ส านักประกันคุณภาพ ๘๖ ๔.๑๘ ดี 

รวม ๑,๐๖๔ ๔.๑๖ ดี 
 
 
 



 ๗ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 
๑. อัธยาศัยดีมากค่ะ ๑ 
๒. มีความเอาใจใส่ในการให้บริการ ๑ 
กองกลาง 
๑. เป็นกันเองในการให้ข้อมูล ๑ 
๒. บุคลากรขาดความเข้าใจในงาน ไม่พัฒนา การติดต่อประสานงานใช้วาจาน้ าเสียงไม่สุภาพ ๑ 
๓. น่ารักค่ะ แต่บางคนก็พูดจาไม่ดี ๑ 
๔. ผ่านเรื่องช้ามาก ๑ 
๕. บางคนไม่ค่อยสนใจงานเลย เวลามาส่งเรื่อง ๑ 
๖. งานสารบรรณไม่สนใจงานเลยค่ะ เวลามาส่งเรื่องจะมีปัญหาตลอด พูดจาก็ไมดี่ ๑ 
๗. เจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่ค่อยดี ๑ 
๘. ห้องงานอาคารฯ โทรติดต่อยากมาก โทรไปไม่ค่อยมีคนรับสายเลย ๑ 
๙. ทุกคนให้บริการด้วยความเป็นมิตร ๑ 
กองคลัง 
๑. เจ้าหน้าที่สารบรรณดุมากๆ งานสารบรรณไม่ค่อยสนใจท างาน ไม่เต็มใจให้บริหาร ๒ 
๒. ไม่ค่อยสนใจเวลาไปติดต่อเรื่องงาน พูดจาไม่ดี ๑ 
๓. เจ้าหน้าที่ติดต่องานโดยตรง ให้ค าปรึกษาท่ีดีค่ะ แต่เจ้าหน้าที่ด้านหลัง ควรจะพูดจาและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ เพราะเวลาที่ติดต่อบางทีก็ยังไม่รู้ที่จะติดต่อกับใครโดยตรง จึงจ าเป็นที่ต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ด้านหน้าก่อน ซึ่งทุกครั้งก็มีความรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ได้ติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าค่ะ 
แต่เจ้าหน้าที่ด้านในที่ต้องติดต่องานด้วยจริงๆ ให้ข้อมูลและค าปรึกษาที่ดีมากค่ะ 

๑ 

๔. เจ้าหน้าที่บางคนดุมาก ๑ 
๕. สถานที่เก็บเอกสารของหน่วยงานมีน้อย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่หน่วยงานให้บริการที่เป็นกันเอง ๑ 
กองนโยบายและแผน 
๑. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี ๑ 
๒. เจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่ดี ๑ 
๓. การให้บริการเป็นกันเอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับงานมาก ๑ 
กองบริหารงานบุคคล 
๑. บริการเป็นที่ประทับใจ ๑ 
๒. ข้อมูลที่บันทึกในระบบ HRM ไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลควรมี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๑ 

- การลงข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อส ารวจข้อมูลพบว่าไม่มีการลงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์บอกให้ทราบว่าบุคลากรได้รับการอบรมมาแล้วในเรื่องใด และยังขาด
ความรู้และทักษะด้านใด เพื่อน าไปจัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรได้ 

 

- กฎเกณฑ์ ระเบียบ ควรมีความเป็นธรรมกับบุคคล  
กองพัฒนานักศึกษา 
๑. พนักงาน/บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดีมาก ๑ 
๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีน้ าใจช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ๑ 



 ๘ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
๑. อัธยาศัยดี และเป็นกันเอง ๑ 
๒. เวลาที่ให้ข้อมูลควรหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดก่อนให้ก็จะดีมากค่ะ เพราะเวลาที่ติดต่องานและขอ
ความช่วยเหลือมักจะได้รับค าตอบที่ว่า ไม่เคยท า ท าไม่เป็น มีตัวอย่างไหมค่ะ ขอตอบตามตรงนะคะ 
ถ้าหากให้หน่วยงานเราหาทุกอย่างเพ่ือส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์แค่พิมพ์หนังสือน าแค่นั้น ก็เห็นว่าไม่
ควรมีหน่วยงานกองวิเทศสัมพันธ์ก็คงได้ หรือป่าวค่ะ เราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องพอในเรื่องของระหว่าง
ประเทศ จึงขอค าปรึกษาและช่วยเหลือ รบกวน 

๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
๑.  เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
๒.  เพ่ือพิจารณาแนวทางวิธีการที่ให้ผู้รับบริการกรอกแบบประเมิน 
๓.  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ 
๔.  เพ่ือพิจารณาจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของแต่ละหน่วยงาน 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอของกองบริหารงานบุคคลเป็นรายข้อ ดังนี้ 
๑. มอบทุกหน่วยงานน าผลข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการบริการในหน่วยงาน 

ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้น าข้อที่ผลประเมินน้อยที่สุดของหน่วยงานไปพัฒนาปรับปรุง 
๒. การแจกแบบสอบถามให้แจกทันทีเมื่อมีผู้มาติดต่อ และส่งคืนที่งานบริหารทั่วไปของ

หน่วยงานในภายหลัง โดยอาจจะท ากล่องใส่แบบสอบถามตั งไว้หน้าหน่วยงาน 
๓. ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ ชี แจงว่าจะมีการตั งคณะกรรมการร่วมกันพัฒนา

ปรับปรุงแบบประเมนิทั งหมดของมหาวิทยาลัย โดยน ามาวิเคราะห์รวมค าถามที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่
สามารถรวมได้ เพ่ือให้ข้อค าถามกระชับมากขึ น และคัดค าถามท่ีตอบโจทน์ไว้ และอาจจะมีการขอข้อมูลจาก
หน่วยงานด้วย ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. จ านวนแบบประเมินฯของแต่ละหน่วยงาน ยังคงเหมือนเดิมที่ก าหนดไว้คือ จ านวน ๑๕ ชุด
ต่อหน่วยงาน 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานด าเนินการ ทั ง ๔ ข้อ 

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ตามท่ี ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ได้พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไปเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๔)   

  จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ และให้ข้อเสนอแนะ  

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ โครงการกิจกรรมของหน่วยงานในกลยุทธที่ ๒ ปรับลดจาก ๗๗ โครงการ/กิจกรรม เป็น ๗๑ 
โครงการ/กิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และมีหน่วยงานขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รอบ 



 ๙ 
๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗) ของหน่วยงาน ๔ หน่วยงาน รวมจ านวนโครงการทั งสิ น ๕ โครงการ 
ดังนี  

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบครึ่งแผน) 
( ๑ ต.ค.๕๖-๓๑ มี.ค ๕๗) 

  แหล่งเงิน 
รวม 

  แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ 
จ านวนโครงการที่ขอปรับแผน         
 - โครงการที่ขอเพ่ิมใหม่ - - - - 
 - โครงการที่ขอปรับแผนใหม่ ๓ ๑ ๑ ๕ 
  ขอปรับชื่อโครงการใหม่ (กองบริหารงานบุคคล ๑ , กองพัฒนานักศึกษา ๒, ส านักประกันคุณภาพ ๑) 
  ขอปรับเป้าหมายและงบประมาณใหม่ (ส านักงานอธิการบดี ๑) 

  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือการให้และการ
รับบริการของหน่วยงาน โดยกองประชาสัมพันธ์จะท าฟอร์มการกรอกแจ้งไปยังหน่วยงานอีกครั งหนึ่ง เพ่ือ
ตอบโครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  เรื่องการจัดท าคู่มือการให้และรับบริการ 

  และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ในแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณ โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน   
ลงมติตั งชื่อกิจกรรม คือ “Star of Service mind” และที่ประชุมมีความเห็นว่าให้หน่วยงานคัดเลือก
บุคลากร ๑ คนต่อปี พิจารณาตั งแต่ต้นปี – ปลายปีงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานสร้างเกณฑ์   
ในการคัดเลือกของตนเอง เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และประกาศบนบอร์ดของหน่วยงาน 
และส่งรายชื่อไปยังส านักงานอธิการบดี เพ่ือท าประกาศรวมของส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ ตามท่ีมีการปรับใหม่ ภายหลังการอนุมัติงบประมาณ และมอบทุกหน่วยงานด าเนินการกิจกรรม 
“Star of Service mind” ให้เสร็จสิ นภายในเดือนกันยายน 

 วาระท่ี ๔.๕ พิจารณาผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๘ เดือนและ ๑๒ เดือน 

ตามท่ี ส านักงานอธิการบดีขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ในระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖
รอบ ๘ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั งกรอกข้อมูลลงบนระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี นั น 

ส านักงานอธิการบดีได้เสนอผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๘ เดือนและ ๑๒ เดือน ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ   
รอบ ๘ เดือน คือ ๓.๗๕ และรอบ ๑๒ เดือน คือ ๔.๘๘ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 



 ๑๐ 
  มติที่ประชุม เนื่องจากผลคะแนนเฉลี่ยสูง คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบ   
ทุกหน่วยงานตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานให้มีความพร้อมรับการทวนสอบในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และตรวจจริงวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ การประกาศรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุใหม่ 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุใหม่ ทางกองบริหารงานบุคคลได้
เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัคร โดยปกติจะลงแค่ website และหนังสือพิมพ์ แต่ตอนนี มีการ
น าประกาศลงเว็บไซต์ของกพ.ด้วย ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี บางประกาศคนเข้าดู ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ คน และมีคน
สนใจเข้ามาสัมครสูงขึ น ในบางต าแหน่งสูงถึง ๖๐ คน จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๕.๒ การขอซื อเครื่องพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร 
  กองบริหารงานบุคคลเสนอว่า ตามนโยบายมหาวิทยาลัยให้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า     
แต่พบว่าในบางงานหรือบางหน่วยงาน เช่น กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง ที่ต้องใช้พิมพ์หรือถ่าย
เอกสารขนาด A๓ เครื่องเช่าไม่สามารถท าได้ และหากขออนุมัติจัดซื อจะได้หรือไม่ อย่างไร  

  โดยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีชี แจงว่าให้หน่วยงานที่มีความจ าเป็น ท าเรื่องเสนอขอ
จัดซื อพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นมายังกองคลัง  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระที่ ๖.๑ การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖   

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบตาม
รายงานSAR (ซ้อมตรวจ) ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และตรวจประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก ในวันที่ 
๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้แจ้งไปแล้วในคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งที่        
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขอให้ทุกหน่วยงานเสนอชื่อผู้รับบริการ เข้ารับการสัมภาษณ์เป็น    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ซึ่งจะสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากไม่มีการแก้ไขก าหนดการ    
ซึ่งส านักงานอธิการดีจะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั งหนึ่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๑๕  น. 



 ๑๑ 

 
 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


