
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี   ประธาน 
๒. นางนงลักษณ์ ทองนาค     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ   กรรมการ 
๘. ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม       กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ    กรรมการ 
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 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
ประธานแจ้งการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind”  ๓ 

ประเภท ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี (๑๐ หน่วยงาน) 
 ๒. คณะ ๙ คณะ และวิทยาลัยการบริหารจัดการแห่งรัฐ   
 ๓. สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ (ท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักงานอธิการบดี)  

โดยขอให้ทุกท่านพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ส่งเข้าเป็นตัวแทนของหน่วยงาน เพ่ือ
คัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประเภทหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งประกาศและแบบฟอร์มใบสมัครไปยังทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 

  การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วาระท่ี มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๓.๑ พิจารณาแผน  
Improvement Plan  จาก
หน่วยงานท่ีได้คะแนนน้อย 
(ระดับดี) และหน่วยงานทีไ่ด้รับ
ข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับส านักงาน
อธิการบดี  รอบ ๖ เดือนแรก 
(มิถุนายน ๒๕๖๔ –  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๑.รับทราบ 
๒.เห็นชอบแผน Improvement 
Plan ตามที่หน่วยงานเสนอ 
๓.มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง 
Improvement Plan จาก
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามมติที่
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ 
๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

๑.รับทราบ 
๒.มอบส านักงานอธิการบดีและกอง
สื่อสารองค์การด าเนินการตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

ส านักงาน
อธิการบดี/กอง
สื่อสารองค์การ 

ส านักงานอธิการบดี และกองสื่อสารองค์การ 
เก็บรายงานผลการด าเนินงานตามที่
คณะกรรมการเสนอเรยีบร้อยแล้ว ตามเอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง 

   

- การปรับปรุงเครื่องเสียงใน
ห้องประชุม D-Hall 

มอบกองศิลปวัฒนธรรมจัดท า
หนังสือเรื่องการปรับปรุงเครื่องเสยีง
ห้องประชุม D-Hall ส่งไปยัง
กองกลาง และมอบกองกลาง
ด าเนินการต่อไป 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
/กองกลาง 

กองกลางด าเนินการประสานงานบริษัทเครื่อง
เสียงแล้ว อยูร่ะหว่างบริษัทก าหนดวันในการ
เข้าตรวจเช็คเครื่องเสียงเพื่อท าใบเสนอราคา 

- การพัฒนาพนักงานขับรถ
ด้านการใช้งานระบบ GPS 

มอบกองกลางด าเนินการก ากับใหม้ี 
QR Code ประจ ารถตู้ และให้มีการ
ตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินรถ
ของพนักงานขับรถ 

กองกลาง กองกลางด าเนินการจดัท า QR Code ประจ า
รถตู้ทุกคันแล้ว ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่
ใช้บริการ สแกน QR Code หลังการใช้บริการ
เพื่อติชมการให้บริการ  
ส่วนการพัฒนาพนักงานขับรถด้านการใช้งาน
ระบบ GPS กองกลางจัดการเผยแพร่ความรู้
โดยบุคลากรกองกลาง เรื่องการใช้ GPSน าทาง 
เมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค.๖๕ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวียนแจ้งกรรมการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ 
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)  

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ –  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ลงในระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน IQA และส่งผลการด าเนินงาน
มายังส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 
 



 ๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอว่าตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙ ระดับความส าเร็จของกอง
สื่อสารองค์การ ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรปรับ
เกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับให้เอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 



 ๕ 

วาระท่ี ๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับส านักงานอธิการบดี 

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงษ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ 
  ๓. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น     กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
๑. รูปแบบการตรวจประเมิน 
๒. การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
๓. การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส าหรับรับสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
๔. ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน 
๕. การจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
๑.ก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินเป็นรูปแบบออนไลน์  
๒.มอบทุกหน่วยงานก ากับให้บุคลากรภายในหน่วยงานเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานให้

ครบถ้วนพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๓.การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- มอบกองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผนพิจารณาผู้รับบริการของ

หน่วยงาน จ านวน ๑ - ๒ คน 
- มอบกองพัฒนานักศึกษาพิจารณานักศึกษา และศิษย์เก่า จ านวน ๓ – ๕ คน  
- มอบทุกหน่วยงานพิจารณารายชื่อบุคลากร เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ หน่วยงานละ ๑-๒ คน 
๔.ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน มอบส านักงานอธิการบดีร่วมกับ

ส านักประกันคุณภาพ 
๕.มอบส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 ๖ 

วาระที่ ๔.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือนหลัง  (1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)  และ รอบ 12  
เดือน (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ประจ าปีการศึกษา 2564 

  ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงาน  ในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูลและ
เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ผ่านทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ 

  ในการนี  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ดังนี  
  1. รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ประจ าปีการศึกษา 
2564  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.50  ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดี โดยมีผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 924 93.43 
     สายบริหาร 35 3.54 
     สายวิชาการ 64 6.47 
     สายสนับสนุน 703 71.08 
     นักศึกษา 122 12.34 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 65 6.57 

รวม 989 100 

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.50 0.63 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.44 0.71 ดี 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.56 0.62 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.59 0.62 ดีมาก 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ที่สุภาพ  เหมาะสม 4.59 0.58 ดีมาก 

รวม 4.54 0.63 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.46 0.66 ดี 
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.46 0.67 ดี 

1.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.43 0.69 ดี 
รวม 4.45 0.67 ดี 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/


 ๗ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.50 0.66 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.52 0.65 ดีมาก 

รวม 4.51 0.66 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.50 0.65 ดี 

1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 46 4.14 ดี 
2. กองกลาง 238 4.35 ดี 
3. กองคลัง 87 4.36 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 117 4.46 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 64 4.73 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 140 4.50 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 34 4.79 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 102 4.37 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 110 4.88 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 51 4.80 ดีมาก 

รวม 989 4.50 ดี 
 

1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ความถ่ี

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

4. บริการประทับใจมากๆ 1
1

2. ติดตามการรายงานข้อมลูต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นกนัเอง
3. ให้บริการข้อมลูเป็นมติรและเป็นกนัเอง
กองกลาง

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการเป็นกนัเอง
3. บุคลากรน่ารักมาก
4. โดยรวมดี

1. บริการดี ย้ิมแย้ม

5. ควรมทีีน่ั่งติดต่องาน
6. เปิดฟติเนสให้หน่อยคับ

ส านักงานอธกิารบดี
1. ให้บริการเป็นกนัเอง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

7. ค่อนข้างดี
กองคลงั
1. งานเบิกจ่าย 1 ให้ค าปรึกษาดีมาก
กองนโยบายและแผน
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานที่เกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

2. (งานบริหารทัว่ไป) ให้บริการดีค่ะ
3. (งานวิเคราะห์งบประมาณ) ตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
กองบริหารงานบคุคล
1. อธัยาศัยดี ให้บริการดีมาก
2. ให้บริการดีมาก ให้ค าแนะน าดี
กองสือ่สารองค์การ
1. งานส่ือเป็นงานด่านหน้า ควรทีจ่ะได้รับการสนับสนุนอปุกรณ์ทีท่ันสมยั

1. เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่มาก
2. เจ้าหน้าทีพ่ดูจาดี
3. ให้ค าแนะน าดีมาก

5. ดูแลเอาใจใส่ดี

2. ดี
3. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
4. ควรท าบาร์โค้ดทีง่่ายต่อการแสกน
5.เสียงตามสายเบาบ้างดังบ้าง ควรมกีารตรวจสอบเสียงตามสายทุกเช้ากอ่นเร่ิมงาน
6.โดยปกติแล้วจะมกีารสอบถามข้อมลูไปทางไลน์กลุ่มงานและไลน์ส่วนตัวเสียมากกว่า เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วมคีวามคล่องตัวในการติดตามงานท่ีดี

กองศิลปวัฒนธรรม

 



 ๘ 

ความถ่ี

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

4. บริการประทับใจมากๆ 1
1

2. ติดตามการรายงานข้อมลูต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นกนัเอง
3. ให้บริการข้อมลูเป็นมติรและเป็นกนัเอง
กองกลาง

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการเป็นกนัเอง
3. บุคลากรน่ารักมาก
4. โดยรวมดี

1. บริการดี ย้ิมแย้ม

5. ควรมทีีน่ั่งติดต่องาน
6. เปิดฟติเนสให้หน่อยคับ

ส านักงานอธกิารบดี
1. ให้บริการเป็นกนัเอง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

7. ค่อนข้างดี
กองคลงั
1. งานเบิกจ่าย 1 ให้ค าปรึกษาดีมาก
กองนโยบายและแผน
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานที่เกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

2. (งานบริหารทัว่ไป) ให้บริการดีค่ะ
3. (งานวิเคราะห์งบประมาณ) ตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
กองบริหารงานบคุคล
1. อธัยาศัยดี ให้บริการดีมาก
2. ให้บริการดีมาก ให้ค าแนะน าดี
กองสือ่สารองค์การ
1. งานส่ือเป็นงานด่านหน้า ควรทีจ่ะได้รับการสนับสนุนอปุกรณ์ทีท่ันสมยั

1. เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่มาก
2. เจ้าหน้าทีพ่ดูจาดี
3. ให้ค าแนะน าดีมาก

5. ดูแลเอาใจใส่ดี

2. ดี
3. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
4. ควรท าบาร์โค้ดทีง่่ายต่อการแสกน
5.เสียงตามสายเบาบ้างดังบ้าง ควรมกีารตรวจสอบเสียงตามสายทุกเช้ากอ่นเร่ิมงาน
6.โดยปกติแล้วจะมกีารสอบถามข้อมลูไปทางไลน์กลุ่มงานและไลน์ส่วนตัวเสียมากกว่า เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วมคีวามคล่องตัวในการติดตามงานท่ีดี

กองศิลปวัฒนธรรม

 
 
  2. รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ประจ าปีการศึกษา 2564  ผล
การประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.50 ผลการประเมินอยู่ใน   ระดับดี  โดยมี
ผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  
   2.1 ข้อมูลทั่วไป  

จ านวน
(คน)

จ านวน
(คน)

จ านวน
(คน)

ประเภทผู้ใช้บรกิาร
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1818 237 2055
     สายบริหาร 50 5 55
     สายวิชาการ 117 60 177
     สายสนับสนุน 1500 172 1672
     นักศึกษา 151 0 151
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 88 2 90

รวม 1,906 239 2,145

4.62 0.84 4.20
100 100 100

78.70 71.97 77.95
7.92 0.00 7.04

2.62 2.09 2.56
6.14 25.10 8.25

ข้อมูลทัว่ไป
Walk in Online+QR Code ภาพรวม

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ

95.38 99.16 95.80

 

 2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

   
ระดับ
ความ
คิดเหน็

1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้รกิาร
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในงาน 4.56 0.60 ดีมาก 4.25 0.83 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปญัหา/ค าชี้แจง/ใหค้ าปรึกษา 4.52 0.65 ดีมาก 4.21 0.86 ดี 4.48 0.68 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏบิติัหน้าท่ี 4.60 0.59 ดีมาก 4.27 0.85 ดี 4.56 0.63 ดีมาก

   1.4 เต็มใจใหบ้ริการ มีอธัยาศัยท่ีดีและเปน็กนัเอง 4.63 0.58 ดีมาก 4.28 0.89 ดี 4.59 0.63 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.62 0.56 ดีมาก 4.34 0.79 ดี 4.59 0.59 ดีมาก

รวม 4.59 0.60 ดีมาก 4.27 0.84 ดี 4.55 0.63 ดีมาก
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทันสมัย 4.49 0.64 ดี 4.15 0.89 ดี 4.45 0.68 ดี

   2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เชน่ บริการเอกสาร 
หรือขอ้มูลบนเว็บไซต์

4.47 0.65 ดี 4.19 0.91 ดี 4.44 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เชน่ ท่ีนั่ง เปน็ต้น

4.45 0.71 ดี 4.16 0.94 ดี 4.42 0.74 ดี

รวม 4.47 0.67 ดี 4.17 0.91 ดี 4.44 0.70 ดี
3. ด้านการใหบ้รกิารในภาพรวม
   3.1 ความประทับใจในการใหบ้ริการ 4.57 0.62 ดีมาก 4.21 0.90 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ขอ้แนะน าไปปรับใช้ 4.56 0.62 ดีมาก 4.24 0.88 ดี 4.52 0.66 ดีมาก

รวม 4.57 0.62 ดีมาก 4.23 0.89 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
รวมทัง้สิ้น 4.54 0.63 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 4.50 0.67 ดี

ภาพรวม

ความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

Walk in Online+QR Code
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ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

   
ระดับ
ความ
คิดเหน็

1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้รกิาร
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในงาน 4.56 0.60 ดีมาก 4.25 0.83 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปญัหา/ค าชี้แจง/ใหค้ าปรึกษา 4.52 0.65 ดีมาก 4.21 0.86 ดี 4.48 0.68 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏบิติัหน้าท่ี 4.60 0.59 ดีมาก 4.27 0.85 ดี 4.56 0.63 ดีมาก

   1.4 เต็มใจใหบ้ริการ มีอธัยาศัยท่ีดีและเปน็กนัเอง 4.63 0.58 ดีมาก 4.28 0.89 ดี 4.59 0.63 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.62 0.56 ดีมาก 4.34 0.79 ดี 4.59 0.59 ดีมาก

รวม 4.59 0.60 ดีมาก 4.27 0.84 ดี 4.55 0.63 ดีมาก
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทันสมัย 4.49 0.64 ดี 4.15 0.89 ดี 4.45 0.68 ดี

   2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เชน่ บริการเอกสาร 
หรือขอ้มูลบนเว็บไซต์

4.47 0.65 ดี 4.19 0.91 ดี 4.44 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เชน่ ท่ีนั่ง เปน็ต้น

4.45 0.71 ดี 4.16 0.94 ดี 4.42 0.74 ดี

รวม 4.47 0.67 ดี 4.17 0.91 ดี 4.44 0.70 ดี
3. ด้านการใหบ้รกิารในภาพรวม
   3.1 ความประทับใจในการใหบ้ริการ 4.57 0.62 ดีมาก 4.21 0.90 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ขอ้แนะน าไปปรับใช้ 4.56 0.62 ดีมาก 4.24 0.88 ดี 4.52 0.66 ดีมาก

รวม 4.57 0.62 ดีมาก 4.23 0.89 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
รวมทัง้สิ้น 4.54 0.63 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 4.50 0.67 ดี

ภาพรวม

ความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

Walk in Online+QR Code
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1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้รกิาร
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในงาน 4.56 0.60 ดีมาก 4.25 0.83 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปญัหา/ค าชี้แจง/ใหค้ าปรึกษา 4.52 0.65 ดีมาก 4.21 0.86 ดี 4.48 0.68 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏบิติัหน้าท่ี 4.60 0.59 ดีมาก 4.27 0.85 ดี 4.56 0.63 ดีมาก

   1.4 เต็มใจใหบ้ริการ มีอธัยาศัยท่ีดีและเปน็กนัเอง 4.63 0.58 ดีมาก 4.28 0.89 ดี 4.59 0.63 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.62 0.56 ดีมาก 4.34 0.79 ดี 4.59 0.59 ดีมาก

รวม 4.59 0.60 ดีมาก 4.27 0.84 ดี 4.55 0.63 ดีมาก
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทันสมัย 4.49 0.64 ดี 4.15 0.89 ดี 4.45 0.68 ดี

   2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เชน่ บริการเอกสาร 
หรือขอ้มูลบนเว็บไซต์

4.47 0.65 ดี 4.19 0.91 ดี 4.44 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เชน่ ท่ีนั่ง เปน็ต้น

4.45 0.71 ดี 4.16 0.94 ดี 4.42 0.74 ดี

รวม 4.47 0.67 ดี 4.17 0.91 ดี 4.44 0.70 ดี
3. ด้านการใหบ้รกิารในภาพรวม
   3.1 ความประทับใจในการใหบ้ริการ 4.57 0.62 ดีมาก 4.21 0.90 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ขอ้แนะน าไปปรับใช้ 4.56 0.62 ดีมาก 4.24 0.88 ดี 4.52 0.66 ดีมาก

รวม 4.57 0.62 ดีมาก 4.23 0.89 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
รวมทัง้สิ้น 4.54 0.63 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 4.50 0.67 ดี

ภาพรวม

ความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

Walk in Online+QR Code

 

  2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 

จ ำนวน
(ฉบบั)

ผลกำร
ประเมิน

จ ำนวน
(ฉบบั)

ผลกำร
ประเมิน

จ ำนวน
(ฉบบั)

ผลกำร
ประเมิน

1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 97 ดี 11 ดีมำก 108 ดี
2. กองกลำง 328 ดี 30 ดี 358 ดี
3. กองคลัง 171 ดี 63 ดี 234 ดี
4. กองนโยบำยและแผน 230 ดีมำก 23 ดี 253 ดี
5. กองบริหำรงำนบคุคล 204 ดีมำก 67 ดี 271 ดีมำก
6. กองพฒันำนักศึกษำ 184 ดี 17 ดีมำก 201 ดี
7. กองวิเทศสัมพนัธ์ 73 ดีมำก 6 ดีมำก 79 ดีมำก
8. กองส่ือสำรองค์กำร 186 ดี 8 ดีมำก 194 ดี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 332 ดีมำก 3 ดีมำก 335 ดีมำก
10. ส ำนักประกนัคุณภำพ 101 ดีมำก 11 ดีมำก 112 ดีมำก

รวม 1,906 ดีมำก 239 ดี 2,145 ดี4.54
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  2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ความถ่ี
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการท่ีดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการท่ีดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการท่ีดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ
ความถ่ี

1
2. กรอกขอ้มูลเยอะเกนิไป 1

1

4. บริการดีมากๆ 1
5. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิติังาน สามารถปฏบิติังานได้ดี 1

1
7. อธัยาศัยดี ใหบ้ริการดีมาก 1
8. ใหบ้ริการดีมาก ใหค้ าแนะน าดี 1
Online + QR Code

1
2. หน่วยงานใหบ้ริการดูแลและใหค้วามชว่ยเหลือเอาใจใส่ดีมากค่ะ 1
3. งานพฒันาอาจารย์ไม่ค่อยตอบค าถามเลย 1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

กองบรหิารงานบคุคล
Walk in
1. หน่วยงานเอาใจใส่ผู้ไปติดต่อสอบถาม

3. เอกสารมากเกินและบางเนื้อหาซับซ้อน ซ่ึงเอกสารท่ีแนบไปควรน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ลดการท างานท่ีซ้อนทับกัน เชน่ ขอท่ีอยู่ /ขอเลขบตัร
ประชาชน/เลขทะเบยีนบา้น เปน็ต้น

6. เจ้าหน้าท่ีมีบริการท่ีดีเย่ียม พดูจาสุภาพไพเราะ มีน้ าเสียงในการบริการที่ประทบัใจ โดยรวมการใหบ้ริการดีเย่ียม

1. ไม่เคยแจ้งขอ้มูลอะไรเลย

3. เจา้หนา้ท่ีกองศิลปวัฒนธรรมบริการดี
4. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่มาก
5. เจา้หนา้ท่ีพูดจาดี
6. ใหค้ าแนะน าดีมาก
7. บริการประทับใจมากๆ
8. ดูแลเอาใจใส่ดี

9. เสียงตามสายเบาบา้งดังบา้ง ควรมีการตรวจสอบเสียงตามสายทุกเชา้ก่อนเร่ิมงาน
10.โดยปกติแล้วจะมีการสอบถามขอ้มูลไปทางไลนก์ลุ่มงานและไลนส่์วนตัวเสียมากกว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมีความคล่องตัวในการติดตามงานท่ีดี

กองศิลปวฒันธรรม
Walk in
1. อยากใหม้ีท่ีนั่งติดต่อเจา้หนา้ท่ีมากกว่านี้
2. เจา้หนา้ท่ีมีน้ าใจ

3. บริการใหข้อ้มูลท่ีถกูต้องและรวดเร็ว
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. งานส่ือเปน็งานด่านหนา้ ควรท่ีจะได้รับการสนบัสนนุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
6. ดี
7. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
8. ควรท าบาร์โค้ดท่ีง่ายต่อการสแกน

1. ดีแล้วค่ะ
2. บริการดี ย้ิมแย้มแจม่ใส
3. เจา้หนา้ท่ีอัธยาศัยดี ตอบขอ้มูลชดัเจน
กองสื่อสารองค์การ
Walk in
1. อยากใหท้างผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับทุกหนา้ท่ี
2. บคุลากรมีอัธยาสัยดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

Walk in
กองพัฒนานักศึกษา



 ๑๑ 

ความถ่ี
ส านักงานอธิการบดี
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการท่ีดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ

ความถ่ี

1
2. กรอกขอ้มูลเยอะเกนิไป 1

1

4. บริการดีมากๆ 1
5. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิติังาน สามารถปฏบิติังานได้ดี 1

1
7. อธัยาศัยดี ใหบ้ริการดีมาก 1
8. ใหบ้ริการดีมาก ใหค้ าแนะน าดี 1
Online + QR Code

1
2. หน่วยงานใหบ้ริการดูแลและใหค้วามชว่ยเหลือเอาใจใส่ดีมากค่ะ 1
3. งานพฒันาอาจารย์ไม่ค่อยตอบค าถามเลย 1

1
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1
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1
1
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1
1
1
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กองบรหิารงานบคุคล
Walk in
1. หน่วยงานเอาใจใส่ผู้ไปติดต่อสอบถาม

3. เอกสารมากเกินและบางเนื้อหาซับซ้อน ซ่ึงเอกสารท่ีแนบไปควรน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ลดการท างานท่ีซ้อนทับกัน เชน่ ขอท่ีอยู่ /ขอเลขบตัร
ประชาชน/เลขทะเบยีนบา้น เปน็ต้น

6. เจ้าหน้าท่ีมีบริการท่ีดีเย่ียม พดูจาสุภาพไพเราะ มีน้ าเสียงในการบริการที่ประทบัใจ โดยรวมการใหบ้ริการดีเย่ียม

1. ไม่เคยแจ้งขอ้มูลอะไรเลย

3. เจา้หนา้ท่ีกองศิลปวัฒนธรรมบริการดี
4. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่มาก
5. เจา้หนา้ท่ีพูดจาดี
6. ใหค้ าแนะน าดีมาก
7. บริการประทับใจมากๆ
8. ดูแลเอาใจใส่ดี

9. เสียงตามสายเบาบา้งดังบา้ง ควรมีการตรวจสอบเสียงตามสายทุกเชา้ก่อนเร่ิมงาน
10.โดยปกติแล้วจะมีการสอบถามขอ้มูลไปทางไลนก์ลุ่มงานและไลนส่์วนตัวเสียมากกว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมีความคล่องตัวในการติดตามงานท่ีดี

กองศิลปวฒันธรรม
Walk in
1. อยากใหม้ีท่ีนั่งติดต่อเจา้หนา้ท่ีมากกว่านี้
2. เจา้หนา้ท่ีมีน้ าใจ

3. บริการใหข้อ้มูลท่ีถกูต้องและรวดเร็ว
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. งานส่ือเปน็งานด่านหนา้ ควรท่ีจะได้รับการสนบัสนนุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
6. ดี
7. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
8. ควรท าบาร์โค้ดท่ีง่ายต่อการสแกน

1. ดีแล้วค่ะ
2. บริการดี ย้ิมแย้มแจม่ใส
3. เจา้หนา้ท่ีอัธยาศัยดี ตอบขอ้มูลชดัเจน
กองสื่อสารองค์การ
Walk in
1. อยากใหท้างผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับทุกหนา้ท่ี
2. บคุลากรมีอัธยาสัยดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

Walk in
กองพัฒนานักศึกษา

 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

หน่วยงาน ด้านที่หน่วยงานต้องพัฒนาปรับปรุง (จัดท าแผน Improvement Plan) 
กองคลัง ด้านการให้บริการที่ดี Service Mind 

กองนโยบายและแผน ด าเนินการต่อเนื่องตามแผน Improvement Plan รอบ ๖ เดือนแรก  
กองบริหารงานบุคคล ด้านการให้ข้อมูลและด้านการให้ค าปรึกษา 
กองสื่อสารองค์การ ด้านการท า QR Code และด้านเสียงตามสาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

๑. มอบหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินระดับดีในรอบ ๑๒ เดือน ได้แก่ ส านักงานอิการบดี 
กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และกองสื่อสารองค์การ พิจารณาด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมาจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง (Improvement Plan) ส่งกองบริหารงานบุคคล 

๒.มอบกองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองสื่อสารองค์การ
จัดท าแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะ ตามด้านที่คณะกรรมการฯ เสนอ 

 วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สรุปโดยจ าแนกได้ดังนี  

1. ผลการด าเนินงานของโครงการสะสม ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 

แผนการด าเนินงาน 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
โครงการท่ีได้รับจัดสรรทั งปี (แผนจัดสรร) 1 โครงการ 28 โครงการ 
ขอเพิ่มระหว่างปี ไม่มี 1 โครงการ 
แผนการด าเนินงานสะสม ณ วันท่ี 31 พ.ค. 65 1 โครงการ 22 โครงการ 

 
 



 ๑๒ 

สถานะผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
1. ยังไม่เริ่มโครงการ - 4 โครงการ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ - 2 โครงการ 
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ - 10 โครงการ 
4. ปรับแผนไปไตรมาส 4 1 โครงการ 3 โครงการ 
5. ปรับแผน - เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด - 1 โครงการ 
6. ขอยกเลิกโครงการ - 2 โครงการ 

รวม 1 โครงการ 22 โครงการ 
รวมจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 23 โครงการ 

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 

แผนการเบิกจ่าย 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
โครงการท่ีได้รับจัดสรรทั งปี (แผนจัดสรร) 1 โครงการ 28 โครงการ 
ขอเพิ่มระหว่างปี ไม่มี 1 โครงการ 
โครงการท่ีมีแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ วันท่ี 31 พ.ค. 65 1 โครงการ 19 โครงการ 

สถานะผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
1. เบิกจ่ายแล้ว - 11 โครงการ 
2. ยังไม่เบิกจ่าย - 3 โครงการ 
3. ปรับแผนการเบิกจ่ายไปไตรมาสอื่น 1 โครงการ 2 โครงการ 
4. ปรับแผน - เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด - 1 โครงการ 
5. ขอยกเลิกโครงการ - 2 โครงการ 

รวม 1 โครงการ 19 โครงการ 
รวมจ านวนโครงการที่มีผลเบกิจ่ายทั้งส้ิน 20 โครงการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด 

 

 

 

 



 ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 กองกลาง รายงานผลการด าเนินงานระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางปรับปรุงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยแยกระบบสารสนเทศที่น าจากหน่วยงานอ่ืนมาใช้ และระบบ
สารสนเทศที่หน่วยงานสร้าง/พัฒนาขึ้นเอง และแจ้งให้หน่วยงานกรอกข้อมูลอีกครั้ง 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การเลื่อนตรวจกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 
 

  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การแจ้งที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากคุณสุพรรษา อ่ินอ้อย 
บุคลากรภายในกองฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานตรวจกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี          
ขอให้แจ้งที่ประชุมเรื่อง ข้อสรุปของกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ในเรื่องการเลื่อนตรวจฯ 
ครั งที่ ๒ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยตรวจ
ภายใน ๑ วัน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๖.๒ การรายงานการปฏิบัติงานและการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเสนอว่า การส่งรายงานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้อง
สรุปและส่งข้อมูลให้ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานด าเนินการตามเดิมหรือไม่ ซึ่งประธานแจ้งว่า ยังคง
ด าเนินการตามนโยบายของอธิการบดี โดยต่อไปข้างหน้า อธิการบดีจะนัดพบผู้บริหารเดือนละ ๑ ครั ง เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการท างานร่วมกัน ในประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (ไฟเหลืองและไฟแดง) 
  ส่วนการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK 
นั น ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๑๔ 

วาระท่ี ๖.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนห้องประชุม
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๔๕  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


