
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่3/๒๕๖๑ 

เมื่อวันอังคาร ที ่24 กรกฎาคม ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธ์ิ สุขรักษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง         กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธ์ิ     ตันอ่วม      ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน       กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค        ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
๖. นางสาวสโรชา              หัตถกรรม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา       กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา   กิจเกิดแสง    ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม       กรรมการ  
๘. นางสาวดุริยางค์     คมข า  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร       กรรมการ  
๙. ดร. พัทรียา              เห็นกลาง       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ       กรรมการ        
๑๐. ดร. สุวรรณา                    กล่อมจิตร์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์       กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ  อาภาเวท     ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ        กรรมการ 
๑๒. นายธนะสิทธ์ิ     ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี           ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวอรพรรณ              จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี     เลขานุการ ลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา   ๑5.0๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี  เพ่ือรับทราบและรับรองการรายงานผลการตรวจ
ประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 และ 16 กรกฎาคม
2561 ทีผ่่านการรับรองผลการตรวจจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
อธิการบดีแล้ว และเร่ืองอ่ืนๆ ที่ต้องน ามาร่วมกันพิจารณา 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี–  



๒ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุม
ครั งที่  2/๒๕๖1 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2561 เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการทักท้วง           
แต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ เรื่องพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2560   

ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 – 13 และ 16 กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบคุณภาพทั งหมด 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี เฉพาะ ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ 4.32 คะแนน หากพิจารณาองค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก จ านวน 
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 และอยู่ในระดับดี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ,3 และ 4 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 

 
I 
 

P O 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

≤1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 

 3.51 - 4.50  ระดับด ี
4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

1.  ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 4.25 
(5, 5, 5, 2) 

4.50 4.30 ดี 

2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

- - 5.00 5.00 ดีมาก 

3.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการตาม
สายงาน 

- 5.00 4.00 4.50 ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 

 
I 
 

P O 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

≤1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 

 3.51 - 4.50  ระดับด ี
4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

4.  การให้บริการที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับ 

- - 4.00 
(4, 5, 4) 

4.00 ดี 

รวม - 4.40 4.25 4.32 ด ี

ผลการประเมิน - ดี ดี   

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 

จุดที่ควรพัฒนา 

ทบทวน/พัฒนาคู่มือประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี ให้สามารถด าเนินการและน าไปสู่ผลลัพธ์  ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

ควรปรับปรุงเกณฑ์ตัวบ่งชี /เกณฑ์การประเมินคุณภาพให้ตอบสนองต่อพันธกิจและกระบวนการที่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการตามภารกิจของ  ส านักงานอธิการบดี 

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์และกรอบช่องว่าง
สมรรถนะบุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
บริการ 

ควรปรับปรุงผู้ตอบแบบส ารวจให้มีเฉพาะนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเท่านั น และเพ่ิมหัวข้อความต้องการใน      
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 



๔ 
 
องค์ประกอบที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศจ านวน 54 ระบบ ควรมีการประชาสัมพันธ์และมีการใช้ระบบสารสนเทศ       
ให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อการใช้อย่างทั่วถึงทั งสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

บางโครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้
จากการส ารวจความต้องการของบุคลากร 

ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับความต้องการของ
บุคลากรตามล าดับความส าคัญ/ความต้องการจากการ    
ท าแบบประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ากรอบการพัฒนา
บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 4 การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การประเมินแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับบริการ
ทั งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

2. การรวบรวมข้อร้องเรียนการให้บริการ/คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ควรปรับปรุงแบบประเมินให้มีข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามของภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย       
เพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 



๕ 
 
   ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ                                  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์          
 (% หรือสัดส่วน) 

√  = บรรล ุ
SAR กรรมการ 

ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งชี ที่ 1.1  3 คะแนน 5 ข้อ √ 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 1.2  ค่าเฉลี่ย 3 ค่าเฉลี่ย 4.78 √ 4.78 คะแนน 4.50 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 1.3 3 คะแนน 5 ข้อ √ 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 1.4  3 คะแนน 5 ข้อ √ 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 1.5 3 ข้อ 2 ข้อ  2 คะแนน 2 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 4.36 4.30  
ตัวบ่งชี ที่ 2.1 ร้อยละ 50 54 X 100 = 100 √ 5 คะแนน 5 คะแนน  

                54 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00  
ตัวบ่งชี ที่ 3.1  3 คะแนน 7 ข้อ √ 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 3.2 ร้อยละ 90 186 X100 = 95.38 √ 4 คะแนน 4 คะแนน  
                 195    
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 4.50 4.50  
ตัวบ่งชี ที่ 4.1 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 4.28 √ 4 คะแนน 4 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 4.2  ไม่เกิน 4 เรื่อง 0 เรื่อง √ 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี ที่ 4.3 2 หน่วยงาน/

รางวัล 
3 หน่วยงาน /รางวลั √ 3 คะแนน 3 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 4.00 4.00  
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ  4.34 4.32   



๖ 
 

 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วรับรองผลการตรวจ โดยไม่มีการทักท้วงและ         
มอบส านักงานอธิการบดีทบทวนคู่มือประกันคุณภาพ ส่วนกองคลัง ส านักประกันคุณภาพและสถานีวิทยุ 
ทบทวนตัวบ่งชี   

วาระท่ี ๔.2 เรื่องพิจารณารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงาน ในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา  2560 

 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงาน    
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  และเวียนแจ้ง     
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ  ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล  http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/      
เพ่ือประเมินคุณภาพ   

การให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการนั น 

 ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน    
ในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังนี  

 1. รอบ  6  เดือนหลัง  (ธันวาคม 2560– พฤษภาคม 2561)  ผลการประเมินในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย  4.31  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 2. รอบ 12 เดือน (มิถุนายน  2560 – พฤษภาคม  2561)  ผลการประเมินในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.27  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

รายละเอียดดังนี  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี           
ปีการศึกษา  2560 

 ด้วยกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงาน      
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล และเวียนแจ้ง         
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีผ่านทางเว็บไซต์ของ 

กองบริหารงานบุคคล  (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/)  

1. รอบ  6 เดือนหลัง (ธันวาคม  2560 – พฤษภาคม  2561)  ผลการประเมินในภาพรวม  

ค่าเฉลี่ย 4.31 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

 

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

ข้อมูลทั่วไป 
Walk in Online ภาพรวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ             

สายบริหาร 31 3.45 18 4.31 49 3.72 

สายวิชาการ 102 11.36 128 30.62 230 17.48 

สายสนับสนุน 554 61.69 258 61.72 812 61.70 

นักศึกษา 156 17.37 1 0.24 157 11.93 

อ่ืนๆ 55 6.12 13 3.11 68 5.17 

รวม 898 100 418 100 1,316 100 

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน 

Walk in Online ภาพรวม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                   

1.1 มคีวามรูค้วามเข้าใจในงาน 4.51 0.50 ดมีาก 4.12 0.89 ด ี 4.32 0.70 ดี 

1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/
ให้ค าปรึกษา 

4.46 0.51 ด ี 4.11 0.90 ด ี 4.29 0.71 ดี 

1.3 มคีวามตั งใจในการปฏิบัติหนา้ที ่ 4.58 0.53 ดีมาก 4.17 0.88 ด ี 4.38 0.71 ดี 

1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศยัทีด่ี
และเป็นกันเอง 

4.55 0.50 ดีมาก 4.22 0.87 ด ี 4.39 0.69 ดี 

1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี
สุภาพ เหมาะสม 

4.39 0.62 ด ี 4.24 0.81 ด ี 4.32 0.72 ดี 

รวม 4.50 0.53 ดี 4.17 0.87 ดี 4.34 0.70 ดี 
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ความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน 

Walk in Online ภาพรวม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบี่

ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          

  2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมยั 

4.32 0.67 ด ี 4.19 0.83 ด ี 4.26 0.75 ดี 

  2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เช่น 
บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต ์

35 0.65 ด ี 4.12 0.90 ด ี 4.24 0.78 ดี 

  2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกผู่้รับบริการ เช่น ที่น่ัง เป็น
ต้น 

4.30 0.70 ด ี 4.13 0.93 ด ี 4.22 0.82 ดี 

รวม 4.32 0.67 ดี 4.15 0.89 ดี 4.24 0.78 ดี 

3. ด้านการให้บริการใน
ภาพรวม 

         

3.1 ความประทับใจในการให้บรกิาร 4.54 0.54 ดีมาก 4.16 0.90 ด ี 4.35 0.72 ดี 

3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน า
ไปปรับใช้ 

4.50 0.57 ด ี 4.14 0.96 ด ี 4.32 0.77 ดี 

รวม 4.52 0.55 ดีมาก 4.15 0.93 ดี 4.34 0.74 ดี 

รวมทั้งสิ้น 4.45 0.59 ดี 4.16 0.90 ดี 4.31 0.75 ดี 
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1.3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกรายหน่วยงานที่รับการประเมิน 

หน่วยงาน 

Walk in Online รวม 

จ า
นว

น 
(ฉ

บับ
) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

จ า
นว

น 
(ฉ

บับ
) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

จ า
นว

น 
(ฉ

บับ
) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 45 4.55 ดมีาก 32 4.25 ด ี 77 4.40 ด ี

2. กองกลาง 74 4.46 ด ี 52 4.12 ด ี 126 4.29 ด ี

3. กองคลัง 110 4.53 ดีมาก 95 3.94 ด ี 205 4.24 ด ี

4. กองนโยบายและแผน 145 4.54 ดีมาก 39 3.86 ด ี 184 4.2 ด ี

5. กองบริหารงานบุคคล 103 4.48 ด ี 123 4.27 ด ี 226 4.38 ด ี

6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.38 ด ี 18 4.09 ด ี 138 4.24 ด ี

7. กองวิเทศสัมพันธ ์ 71 4.48 ด ี 6 3.53 ด ี 77 4.01 ด ี

8. กองสื่อสารองค์กร 74 4.00 ด ี 18 4.44 ด ี 92 4.22 ด ี

9. กองศิลปวัฒนธรรม 58 4.66 ดีมาก 14 4.44 ด ี 72 4.55 ดีมาก 

10. ส านักประกันคุณภาพ 50 4.40 ด ี 14 3.98 ด ี 64 4.19 ด ี

11.สถานีวิทยุฯ 48 4.42 ด ี 7 4.83 ดีมาก 55 4.63 ดีมาก 

รวม 898 4.45 ด ี 418 4.16 ดี 1,316 4.31 ดี 

 

1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 

 1. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรปรับเวลาให้ท างานแต่ละเรื่องเร็วขึ น 1 

กองกลาง 

 2. การปฏิบัติหน้าที่เต็มใจช่วยเหลือแนะน าบุคลากรในองค์กรอย่างจริงใจ 1 

 3. การขอข้อมูลพื นฐานจากบางงานต้องท าเป็นบันทึกข้อความเป็นการสิ นเปลืองทรัพยากร 1 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      ความถี่ 

กองกลาง (ต่อ)  

 4. งานเอกสารล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยประสานงานกัน 1 

 5. เวลาติดต่อประสานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่เพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และตอบปฏิเสธด้วยน  าเสียงที่ไม่บริการ 

1 

กองคลัง 

 6. งานเบิกจ่าย 1 และงานการเงิน ให้บริการดีมาก อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1 

 7. เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่แต่งกายดี มีบุคลิกท่ีดี เพ่ือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่นุ่ง
กระโปรงสั นและสวมรองเท้าแตะ 

1 

8. เอกสารคณะมีการปรับแก้บ่อยครั งเพราะขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระบบ อีกทั ง
การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็มีความแตกต่างกันบ่อยครั ง ควรมีเจ้าหน้าที่กลางที่ตอบค าถาม
โดยเฉพาะและยึดแนวทางท่ีถูกต้อง 

1 

 9. ระบบเบิกจ่ายงานวิจัยในงบรายได้อ่ืนๆ ท าให้เกิดปัญหาแก่นักวิจัยเป็นอย่างมากโดยต้อง
ด าเนินการผ่านระบบพัสดุ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท าให้งานวิจัยล่าช้า เพิ่มภาระแก่กองคลัง แต่กองคลัง
ไม่เคยปฏิเสธในการคิดหาแนวทางแก้ไขพร้อมรับและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร็วที่สุด โดย
สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดและให้ค าชี แจง ชี แนะเสมอเป็นอย่างดี 

1 

 10. ควรปรับปรุงการให้บริการบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาค ใช้วาจาให้สุภาพ มีใจ
บริการ และปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ น และมีความแม่นย าในกฎระเบียบให้มากขึ น 

1 

กองนโยบายและแผน 

 11. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี 1 

 12. ประชุมเรื่องซ  าๆบ่อยเกินไป 1 

 13. ท างานล่าช้ามากๆ และในกรณีโครงการการปรับปรุงอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบทางคณะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคาเอง ซึ่ง
จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นหน้าที่ของกองนโยบายและแผนหรือไม่ 

1 

กองบริหารงานบุคคล 

 14. เจ้าหน้าที่ยิ มแย้มแจ่มใส มี Service mind 1 

 15. พอใจมาก 1 

 16. งานสวัสดิการ การให้ค าปรึกษาควรใช้ค าพูดที่เต็มใจกว่านี  1 

 17. หน่วยงานนี เกี่ยวข้องกับบุคลากร ดังนั นบุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยงานควรเป็นผู้มีใจ
บริการ และเป็นมิตรมากกว่านี  

1 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      ความถี่ 

กองพัฒนานักศึกษา  

 18. ต้องการให้มีอาคารติดต่องานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษาให้ชัดเจนและหาง่าย
กว่านี  

1 

 19. การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานแนะแนวดีมากค่ะ 1 

กองศิลปวัฒนธรรม  

 20. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในบริการมาก และรับฟังพร้อมแก้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ น หน้าตายิ ม
แย้ม เป็นกันเอง มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดีมาก                               

1 

 21. บริการดี ดูแลดี 1 

 22. ได้ความรู้เยอะ พ่ีๆใจดี 1 

ส านักประกันคุณภาพ  

 23. ได้มีการสอบถามข้อมูลที่ท าผิดพลาดไปเพ่ือให้ส านักประกันคุณภาพแก้ไขให้ แต่ส านัก
ประกันคุณภาพไม่หาทางแก้ไข แต่กลับมาซ  าเติมความผิดนั น สมควรที่จะปรับปรุงในเรื่องนี  
เพราะทุกคณะเขาก็ท าเพ่ือมหาวิทยาลัยกันทั งนั น 

1 

 
 

2.รอบ  12 เดือน (มิถุนายน  2560 – พฤษภาคม  2561)  ผลการประเมินในภาพรวม ค่าเฉลี่ย  4.27  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

2.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ     

     สายบริหาร 69 3.25 

     สายวชิาการ 310 14.60 

     สายสนับสนุน 1309 61.63 

     นักศึกษา 331 15.58 

     อ่ืนๆ 105 4.94 

รวม 2,124  100.00 
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2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

  1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.30 0.69 ดี 

  1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.28 0.70 ดี 

  1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.37 0.65 ดี 

  1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.40 0.62 ดี 

  1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ เหมาะสม 4.25 0.79 ดี 

รวม 4.32 0.69 ดี 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       

  2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.24 0.78 ดี 

  2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

4.14 0.85 ดี 

  2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง 
เป็นต้น 

4.23 0.82 ดี 

รวม 4.21 0.82 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       

  3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.34 0.70 ดี 

  3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.30 0.73 ดี 

รวม 4.28 0.72 ดี 

รวมทั้งสิ้น 4.27 0.74 ดี 
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2.3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกรายหน่วยงานที่รับการประเมิน 

หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 117 4.36 ดี 

2. กองกลาง 198 4.26 ดี 

3. กองคลัง 372 4.12 ดี 

4. กองนโยบายและแผน 212 4.25 ดี 

5. กองบริหารงานบุคคล 344 4.38 ดี 

6. กองพัฒนานักศึกษา 267 4.15 ดี 

7. กองวิเทศสัมพันธ์ 143 4.05 ดี 

8. กองสื่อสารองค์กร 172 4.22 ดี 

9. กองศิลปวัฒนธรรม 123 4.53 ดีมาก 

10. ส านักประกันคุณภาพ 132 4.17 ดี 

11. สถานีวิทยุฯ 78 4.65 ดีมาก 

รวม 2,124 4.27 ดี 

2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 

 1. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรปรับเวลาให้ท างานแต่ละเรื่องเร็วขึ น 1 

กองกลาง 

 2. การปฏิบัติหน้าที่เต็มใจช่วยเหลือแนะน าบุคลากรในองค์กรอย่างจริงใจ 1 

 3. การขอข้อมูลพื นฐานจากบางงานต้องท าเป็นบันทึกข้อความเป็นการสิ นเปลืองทรัพยากร 1 

 4. งานเอกสารล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยประสานงานกัน 1 

 5. เวลาติดต่อประสานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่เพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และตอบปฏิเสธด้วยน  าเสียงที่ไม่บริการ 

1 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองคลัง 

 6. ติดต่องานพัสดุให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี 1 

 7. เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่แต่งกายดี มีบุคลิกท่ีดี เพ่ือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย              
ไม่นุ่งกระโปรงสั นและสวมรองเท้าแตะ 

1 

 8. เอกสารคณะมีการปรับแก้บ่อยครั งเพราะขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระบบ          
อีกทั งการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็มีความแตกต่างกันบ่อยครั ง ควรมีเจ้าหน้าที่กลางที่ตอบ
ค าถามโดยเฉพาะและยึดแนวทางท่ีถูกต้อง 

1 

 9. ระบบเบิกจ่ายงานวิจัยในงบรายได้อ่ืนๆ ท าให้เกิดปัญหาแก่นักวิจัยเป็นอย่างมาก          
โดยต้องด าเนินการผ่านระบบพัสดุ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท าให้งานวิจัยล่าช้า เพิ่มภาระแก่กองคลัง     
แต่กองคลังไม่เคยปฏิเสธในการคิดหาแนวทางแก้ไขพร้อมรับและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร็วที่สุด           
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดและให้ค าชี แจง ชี แนะเสมอเป็นอย่างดี 

1 

 10. ควรปรับปรุงการให้บริการบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาค ใช้วาจาให้สุภาพ         
มีใจบริการ และปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ น และมีความแม่นย าในกฎระเบียบให้มากขึ น 

1 

กองนโยบายและแผน 

 11. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี 1 

 12. ประชุมเรื่องซ  าๆบ่อยเกินไป 1 

 13. ท างานล่าช้ามากๆ และในกรณีโครงการการปรับปรุงอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบทางคณะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคาเอง          
ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นหน้าที่ของกองนโยบายและแผนหรือไม่ 

1 

กองบริหารงานบุคคล 

 14. เจ้าหน้าที่ยิ มแย้มแจ่มใส มี Service mind 1 

 15. พอใจมาก 1 

 16. งานสวัสดิการ การให้ค าปรึกษาควรใช้ค าพูดที่เต็มใจกว่านี  1 

 17. หน่วยงานนี เกี่ยวข้องกับบุคลากร ดังนั นบุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยงานควรเป็นผู้มี      
ใจบริการ และเป็นมิตรมากกว่านี  

1 

 
 
 
  
 



๑๕ 
 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองพัฒนานักศึกษา 

 18. ต้องการให้มีอาคารติดต่องานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษาให้ชัดเจนและหาง่าย
กว่านี  

1 

 19. การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานแนะแนวดีมากค่ะ 1 

กองศิลปวัฒนธรรม 

 20.เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในบริการมาก และรับฟังพร้อมแก้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ น หน้าตายิ ม
แย้ม เป็นกันเอง มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดีมาก                               

1 

 21. บริการดี ดูแลดี 1 

 22. ได้ความรู้เยอะ พ่ีๆใจดี 1 

ส านักประกันคุณภาพ 

 23. ได้มีการสอบถามข้อมูลที่ท าผิดพลาดไปเพ่ือให้ส านักประกันคุณภาพแก้ไขให้ แต่ส านัก
ประกันคุณภาพไม่หาทางแก้ไข แต่กลับมาซ  าเติมความผิดนั น สมควรที่จะปรับปรุงในเรื่องนี  
เพราะทุกคณะเขาก็ท าเพ่ือมหาวิทยาลัยกันทั งนั น 

1 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจาก
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลออกแบบฟอร์มให้แต่ละหน่วยงานที่ได้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะน าไปด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ 

วาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561  

กองบริหารงานบุคคล ขอเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น  “Star of 
Service mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี   

1. ให้มีการลงคะแนนจาก 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ได้รับเสนอชื่อจากทุกหน่วยงาน  

กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยให้ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนได้คนละ 2 เสียง  

2. ขั นตอนคัดเลือก มีดังนี  

 2.1 น าคะแนนจากกลุ่มท่ี 1 เสนอที่ประชุม 

 2.2 ให้คณะกรรมการคัดเลือกโดยลงคะแนนได้คนละ 2 เสียง  

 2.3 น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากผลรวมคะแนนของข้อ 2.1 และข้อ 2.2 แล้ว จัดล าดับ จากคะแนน
มากไปหาน้อย 



๑๖ 
 

 

 2.4 ผู้ ได้ รับคะแนนสู งสุด  จากข้อ 2.3 เป็ นผู้ ได้ รับคัด เลือกเป็น  “Star of Service Mind”          
ของ ส านักงานอธิการบดี  

2.5 กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ลงคะแนนอีกครั งหนึ่ง 
เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด  

3. รางวัล  

3.1 ผู้ได้รับเลือกจากทุกหน่วยงาน ได้รับแก้วเกียรติยศที่มีภาพของตนเองพิมพ์บนแก้ว  

3.2 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป็น Star of Service Mind ของส านักงานอธิการบดี ได้รับแก้วเกียรติยศ      
ที่มีภาพของตนเองพิมพ์บนแก้วพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร        
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม มอบทุกหน่วยงานไปก าหนดแนวทางการคัดเลือก เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้    
ซี่งจะเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั งต่อไป  

 วาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 10 เดือน) 

 กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และได้จัดท า 

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 10 เดือน) 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 10 เดือน) 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และมี
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน 
การท างานได้อย่าง
คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
(ความเสี่ยงดา้นการ
บริหารจัดการ) 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากทีสุ่ด 
 
 
2. จัดท าคู่มือการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิัติได้อยา่งถกูต้อง
และมีมาตรฐาน 
 

- ได้ด าเนนิการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พสัดุ และบริหาร
ทรัพย์สิน เม่ือวันที่ 22 - 24 ธนัวาคม 2560 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั งสิ นจ านวน 129 คน ผลการ
ด าเนินงานด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 84  
 
- อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



๑๗ 
 

 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
กิจกรรมที่ 2  
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
(ความเสี่ยงดา้นการ
ป้องกัน) 
 

1. ด าเนินการปรบัปรุงแผนป้องกัน
ระงับอัคคีภัยเป็นประจ าทุกป ี
 
2. ด าเนินการจัดโครงการเชิง
ปฏิบัติการแผนระวังและระงบัอัคคีภัย 
 
3. มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/จุดรวม
พลขณะเกิดเหตุบริเวณอาคาร
ส านักงานอธิการบด ี
4. ปรับปรุงอุปกรณ์ถังดับเพลงิให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ตรวจเช็ค/และ
เพิ่มถังดับเพลิงในจุดทีย่ังไม่มีเพือ่ให้
ครอบคลุมและใช้งานได้ตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้
ทั่วถึงทุกพื นที่ของอาคารส านักงาน
อธิการบดี 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
- ได้ด าเนนิการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 27 - 
28 กุมภาพันธ์ 2561  
 
- อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
 
 
- ได้ด าเนนิการตรวจสอบถังดับเพลิงและเช็คน  ายาในถัง
ดับเพลิงให้ใช้การได้เรียบร้อยแล้ว และเปลี่ยนเครื่องตรวจ
จับสัญญาณควันไฟและเครื่องตรวจจับความร้อน ทั งนี ได้
ด าเนินการติดตั งอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัย (ถังดับเพลิง)     
ทุกชั นของอาคารส านักงานอธิการบดี โดยมสีถานที่ติดตั ง
ถังดับเพลิงตามจุด ดังนี  

สถานที่ติดตัง้ถังดบัเพลิง จ านวน/ถัง 
กองนโยบายและแผน 2 
กองศิลปวัฒนธรรม 2 
กองบริหารงานบุคคล 2 
กองพัฒนานักศึกษา 2 
กองกลาง 2 
กองวิเทศสัมพันธ ์ 2 
กองสื่อสาร 2 
กองคลัง 2 
ด้านหนา้ระเบียงอาคารทุกชั น 5 

และได้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพถัง เติมน  ายา เปลี่ยนหัว
ดับเพลิงบางตัวที่ช ารุด / เพิ่มถังดับเพลิงไว้ที่จุดรปภ. 
จ านวน 2 ถัง / ติดป้ายสัญลักษณ์ทางหนไีฟทุกชั นโถง
หน้าลิฟท์ / ทดสอบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้าแรงสูงของ
มหาวิทยาลยั / ทดสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อท าความสะอาด
ภายในตู้ ตรวจเปิดกระแสไฟฟา้ภายในตู้เปลี่ยนอุปกรณ์ 
สวิตเปิด - ปิด ตามหน่วยงานภายในอาคารส านักงาน
อธิการบดี 

- ได้ด าเนนิการเพิ่มถังดับเพลงิตามจุดที่สามารถใช้งานได้
สะดวก 



๑๘ 
 

 
 

 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
กิจกรรมที่ 3 
 การป้องกันและ
บรรเทาการเกิด
อุบัติเหตุ จากการ
เดินทางไปราชการ
โดยยานพาหนะของ
ส านักงานอธิการบด ี
(ความเสี่ยงดา้น
ความปลอดภัย) 

1. จัดท าแผนหารถยนต์ราชการ
ทดแทนรถยนต์ราชการที่ใชง้านเกิน
กว่า 7 ป ี
 
2. การจัดท าแผนและก ากับตรวจเช็ค
รถยนต์ราชการให้มีการซ่อมบ ารุงตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ให้ติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิงประจ า
รถยนต์ เพื่อลดความเสียหายหากเกิด
อุบัติเหตุ 
 
4. ด าเนินการตรวจสอบกล้องตดิ
รถยนต์ให้ใช้งานได ้
 
 

- ได้ด าเนนิการตรวจสอบอัตราพนักงานขับรถและรถ
ราชการให้เหมาะสมกับงานที่มอียู่ (ยังไม่มีแผนเนื่องจาก 
มีความจ าเปน็ต้องใช้งานของรถราชการ ที่มีอยู่เกินกว่า  
7 ปี) 
- ได้ด าเนนิการตรวจเช็ครวบรวมข้อมูล การใช้งานตาม
แผนแบบ ร.2 เป็นประจ าทุกวนั (ทุกครั งที่ใช้รถราชการ)
และได้จัดท าแผนการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนตว์่า   
อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ที่จ าเป็นตา่งๆ    
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องนั่งไปกับรถ      
โดยมีการจัดท าแผนตรวจเช็คและก ากับติดตามให้
ด าเนินการตรวจเช็คตามระยะทางการใช้งาน ดงันี  
     1. รถยนต์ที่วิ่งครบระยะทาง 10,000 กม. จะมีการ
ตรวจเช็คเข้าศูนย์เพื่อซ่อมบ ารุง 
     2. รถยนต์ที่วิ่งระยะทางน้อยกว่า 10,000 กม.     
จะมีการตรวจเช็คตามลักษณะการใช้งานครบตามวงรอบ 
ทุกๆ 6 เดือน 
     รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รวมทั งสิ น จ านวน 15 คัน 
ประกอบด้วย รถส่วนกลาง จ านวน 14 คัน และรถประจ า
ต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 1 คนั โดยแบง่ตามประเภท
รถยนต์ ดังนี  
รถส่วนกลาง 
รถส่วนกลาง จ านวน / คัน 

รถจักรยานยนต ์ 1 

รถบัส 1 
รถตู้ 12 

รถประจ าต าแหน่งอธิการบดี 
รถประจ าต าแหน่งอธิการบด ี จ านวน / คัน 
รถนั่งขนาดเล็ก 1 

- ด าเนินการติดตั งเฉพาะรถราชการที่จัดซื อ ตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากที่มีอยู่ยัง
ไม่ได้จัดซื อหรือติดตั ง 
 
 

- สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตรวจเช็คอยู่สม่ าเสมอ 
 

 
 



๑๙ 
 

 

 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยงฯ รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
 5. ให้ใช้ระบบการจ้างเหมาหรือเช่า

หากมีการเดินทางไกล หรือเกิด
ความคุ้มค่ามากกว่าการใช้รถ
ส่วนกลาง 
 
6. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับข่ี
ของพนักงานขับรถยนต์ที่ต่อสัญญา
จ้าง 
 
7. ให้ด าเนินการติดตั งระบบ
ควบคุมความเร็วให้คงอัตโนมัติ
ส าหรับรถโดยสาร (รถบัส) 
 
8. ให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  

- หากมกีารเดินทางไปราชการในสถานที่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
จะใช้ระบบการจ้างเหมารถบัส / กรณีเดินทางมากกว่า 
300 กม. ให้ใช้บริการจ้างเหมารถบัสแทน 
 

- ได้ด าเนินการตรวจสอบทุกครั งที่ท าการต่อสัญญา
จ้างประจ าปี 

 

- อยู่ในระหว่างขั นตอนการเสนอราคา 

 
 
 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบและมอบผู้อ านวยการกองกลางรายงานความคืบหน้า เรื่องการท า 
QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ส่วนกลางในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั งต่อไป  

 วาระท่ี 4.5  เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรม 5 ส. 

 ตามที่กองกลาง ได้ส่งหนังสือ ขอให้หน่วยงานทบทวนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และพิจารณา
ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ และเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังนี  

 ๑. ค าสั่งส านักงานอธิการบดี ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส. ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ดังนี  

•คณะกรรมการด าเนินงาน 

•คณะกรรมการตรวจ ๕ ส. (ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อหน่วยงานละ ๑ คน) 

 ๒. ทบทวนเกณฑ์การประเมินการตรวจประเมิน/พื นที่ตรวจ 

 ๓. พิจารณาก าหนดเวลาในการตรวจประเมิน ๕ ส. 

 จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 



๒๐ 
 

 

 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบและร่วมพิจารณา ดังนี  

1.ให้หน่วยงานส่งตัวแทนละ 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  
2.ก าหนดการตรวจ 5 ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตรวจ 1 ครั ง 

ในช่วงเดือนกันยายน 2561 ส าหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ด าเนิ นการตรวจปีละ 2 ครั ง             
เพ่ือใหห้น่วยงานน าข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ 5 ส. ไปปรับปรุงในการรับตรวจครั งต่อไป 

    3.ให้กองกลาง ส่งรายงานผลการตรวจ 5 ส. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ 2560 
ให้หน่วยงานรับทราบข้อเสนอแนะที่กรรมการผู้ตรวจได้ให้ไว้ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อทราบ 
วาระที่ 5.1 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของแผน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 

  กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๘ เดือน โดยสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ / ตัวชี วั ด : ร้อยละของบุคลากร           
สายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๐    
ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุบ สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๘๑ คน จากจ านวนทั งสิ น 
๑๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ 

สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของแผนตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ ภาระงาน จ านวนบุคลากร 
ทั้งหน่วยงาน (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ - ผู้บริหาร ๑ ๑ สอ. 
- งานด้านบริหารส านักงานอธิการบดี  ๒  

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑ ๑ 



๒๑ 
 

 

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ ภาระงาน จ านวนบุคลากร 
ทั้งหน่วยงาน (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

รวม ๔ ๒ 
๒ - ผู้บริหาร ๑ ๑ กก. 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕ ๕ 

- งานอาคารและพาหนะ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒๗ ๑๖ 

- งานสภามหาวิทยาลัย 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

รวม ๓๖ ๒๕ 
๓ - ผู้บริหาร ๑ ๑ กบ. 

- งานด้านบริหารงานบุคคล 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑๙ ๑๙ 

- งานด้านกฏหมาย 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕ ๕ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ๔ 

รวม ๒๙ ๒๙ 
๔ - ผู้บริหาร ๑ ๑ กค. 

- งานด้านการคลัง 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒๗ ๒๗ 

- งานด้านพัสดุ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๘ ๘ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕ ๕ 

 รวม ๔๑ ๔๑  
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ ภาระงาน จ านวนบุคลากร 
ทั้งหน่วยงาน (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕ - ผู้บริหาร ๑ ๑ กนผ. 

- งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕ ๕ 

- งานด้านวิเคราะห์งบประมาณ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ๒ 

- งานด้านติดตามประเมินผล 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ๒ 

- งานด้านวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

- งานด้านออกแบบก่อสร้าง 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๖ ๖ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ๓ 

รวม ๒๓ ๒๒ 

๖ - ผู้บริหาร ๑ ๑ กพศ. 
- งานด้านกิจการนักศึกษา 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖ ๑๖ 

- งานด้านการให้บริการนักศึกษา 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ๔ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

รวม ๒๔ ๒๔ 
๗ - ด้านการต่างประเทศ 

  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒ ๒ กวส. 

- ด้านความร่วมมือต่างประเทศ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ๒ 

 รวม ๗ ๗  



๒๓ 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ ภาระงาน จ านวนบุคลากร 
ทั้งหน่วยงาน (คน) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการ
พัฒนา (คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

๘ - งานสื่อสารมวลชน 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ๔ กสอ. 

- งานบริหารสื่อใหม่ 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

- งานสื่อสารการตลาด 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ๒ 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ๒ 

รวม ๑๑ ๑๑ 

๙ - ด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อม 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๖ ๖ กศว. 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓ ๓ 

รวม ๙ ๙ 
๑๐ - ด้านประกันคุณภาพ 

  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๕ ๕ สปภ. 

- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑ ๑ 

รวม ๖ ๖ 
๑๑ - ด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์ 

  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔ ๔ สถานี

วิทยุฯ 
- งานบริหารทั่วไป 
  และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑ ๑ 

รวม ๕ ๕  
 
 
 

 
 



๒๔ 
 

 

- จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งสิ้น   ๑๙๕  คน 
- จ านวยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา     ๑๘๑  คน 
- ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับการพัฒนาในหน่วยงาน  ๙๒.๘๒  
หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
ในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้แก่ 
    ๑. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท  
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร และปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการสถานีวิทยสุาธารณะเพ่ือการศึกษาฯ) 
    ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุวรรณา  กล่อมจิตร์   (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์)    
    ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.พัทรียา  เห็นกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ) 
    ๔. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง   (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนฯ 

 วาระท่ี 6.1 เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในส านักงานอธิการบดี 
ยังมีการแต่งกายไม่สุภาพ ใส่เสื อและกางเกงผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ คอกลม คอกว้างไม่มีปก ผ้าบางไม่มีซับใน รัดรูป 
สวมรองเท้าล าลอง รองเท้าแตะ รองเท้าเปิดส้นเท้า รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเล่นกีฬามาท างาน ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้มีการทบทวนเรื่องการแต่งกาย โดยมอบให้ผู้อ านวยการทุก
ท่านก าชับบุคลากรในหน่วยงานให้แต่งกายสุภาพเหมาะสม 

เลิกประชุมเวลา : 18.35 น. 

 

                นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง 

          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

        ผู้บันทึกรายการประชุม 

 

               นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ 

          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  

                                                        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


