
 

รายงานผลการประเม ินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวทิยาลัย รองอธิการบด ีและ
ผู้อํานวยการกอง/ศูนยฯ์ ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ในการประชมุสภามหาวทิยาลัย ครั้งท่ี 567 – 569 (ประจําเดอืนเมษายน - มิถุนายน 2564) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

หลักการและเหตุผล  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม

มาตรา 24 (2) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญั ติสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ . 2550 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เพ่ือให้การประสานงานและสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา จึงได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยจัดทําแบบสอบถามระดับ
ความพึงพอใจของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ใน
สํานักงานอธิการบดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมสภาฯ ทั้งน้ี เพ่ือนําผลการวิเคราะห์เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของ
กรรมการสภาฯ และผู้บริหารมากย่ิงขึ้น 

ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการจัดทําแบบสํารวจเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการ
กอง/ศูนย์ฯ ผ่านทางอีเมล และ Line Application ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 3 เดือน (เมษายน - 
มิถุนายน 2564) และมีผู้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งหมด จํานวน 53 ครั้ง โดยใช้วิธีการดําเนินงานและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล ดังน้ี  
 

วิธีการดําเนนิงาน 
1. เก็บรวบรวมข ้อมูลเพ่ือประเมินความพ ึงพอใจของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รอง
อธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

1.1 สอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามฯ ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 567 – 569 (ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) 
ตอนท่ี 3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ 

1.2 หลักเกณฑ์การประเมินผล ดังน้ี  
ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 

5 4.51 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.51 – 4.50 มาก 
3 2.51 – 3.50 ปานกลาง 
2 1.51 – 2.50 น้อย 
1 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

2. ว ิเคราะห ์ผลข ้อม ูลจากแบบประเม ิน 
3. รายงานและสรุปผลการประเม ิน 
4. การพิจารณาข้อเสนอแนะ และการปรับปร ุงแก้ไข 



 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  
การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังน้ี จะใช้วิธี

ประเมินผลจากการสร้างแบบสํารวจเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ และใช้แบบสํารวจเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มีดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1. ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ 

เพศ 
การประชุมสภาฯ ครั้งที ่

567 568 569 รวม 

ชาย 
(คน) 12 8 15 35 

(%) 85.71% 47.06% 68.18% 66.04% 

หญิง 
(คน) 2 9 7 18 

(%) 14.29% 52.94% 31.82% 33.96% 
รวม (คน) 14 17 22 53 

จําแนกตามตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
การประชุมสภาฯ ครั้งที ่

567 568 569 รวม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(University Council Committee : Ucc) 

(คน) 11 12 18 41 

(%) 78.57% 70.59% 81.82% 77.36% 

รองอธิการบดี  
(University Executives : Uex) 

(คน) 2 4 3 9 

(%) 14.29% 23.53% 13.64% 16.98% 

ผู้อํานวยการ/กองศูนย์  
(University Directors : Udi) 

(คน) 1 1 1 3 

(%) 7.14% 5.88% 4.55% 5.66% 

รวม (คน) 14 17 22 53 
 



 

ตอนที่ 2. ความพึงพอใจของนายก/กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ ( n = 32) ค่าเฉลี่ย

x̄  
S.D. (%) 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.49 0.62 89.72 

 1. การจดัวาระการประชุมสภาฯ มีความถูกต้อง ครบถว้นเหมาะสม 30 20 3 0 0 4.51 0.61 90.19 
57% 38% 6% 0% 0% 

 2. เนือ้หารายงานและมติการประชุมสภาฯ มีความกระชับ ถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถนําไปใช้อ้างอิงได ้

30 20 3 0 0 4.51 0.61 90.19 
57% 38% 6% 0% 0% 

 3. มกีารตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย มติที่ประชุมและ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 

27 21 5 0 0 4.42 0.66 88.30 
 51% 40% 9% 0% 0% 

 4. มกีารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมสภาฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (e-Meeting, Cisco Webex, Line และ Website) 

30 20 3 0 0 4.51 0.61 90.19 
57% 38% 6% 0% 0% 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าทีส่ํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4.80 0.40 95.94 

 5. เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในงานทีร่ับผิดชอบเป็นอย่างด ี 34 18 1 0 0 4.62 0.53 92.45 
64% 34% 2% 0% 0% 

 6. เจ้าหน้าที่มีความกระตอืรือรน้และเอาใจใส่ในการทํางาน 44 9 0 0 0 4.83 0.38 96.60 
83% 17% 0% 0% 0% 

 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและให้เกยีรต ิ 46 7 0 0 0 4.87 0.34 97.36 
 87% 13% 0% 0% 0% 

 8. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สํานกังานสภาฯ ก่อน ระหว่าง
และหลังการประชุม 

46 7 0 0 0 4.87 0.34 97.36 
87% 13% 0% 0% 0% 

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.40 0.64 87.92 

 9. สถานที่หอ้งประชุมสภาฯ มีความเหมาะสม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ/์
ระบบสารสนเทศในห้องประชมุฯ มีความสมบูรณ์พรอ้มใช้งาน 

23 26 4 0 0 4.36 0.62 87.17 
43% 49% 8% 0% 0% 

 10. ความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน 28 20 5 0 0 4.43 0.67 88.68 
53% 38% 9% 0% 0% 

11. ภาพรวมของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ 
34 19 0 0 0 4.64 0.48 92.83 

64% 36% 0% 0% 0% 



 

รายงานและสรุปผลการประเมิน (ข้อมลู ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 
จากข้อมูลการสํารวจและการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.64 หรือร้อยละ 92.83 
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 53 ครั้ง และสามารถสรุปความพึงพอใจของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ จําแนกออกเป็นรายหัวข้อ ดังน้ี 
ความพึงพอใจด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ 
มีความพึงพอใจในด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 89.72 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า 

1. ความพึงพอใจในการจัดวาระการประชุมสภาฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 หรือร้อยละ 90.19 

2. ความพึงพอใจในเน้ือหารายงานและมติการประชุมสภาฯ มีความกระชับ ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 หรือร้อยละ 90.19 

3. ความพึงพอใจในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย มติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.42 หรือร้อยละ 88.30 

4. ความพึงพอใจในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมสภาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(e-Meeting, Cisco Webex, Line และ Website) อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 หรือร้อยละ 90.19 
ความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ มี
ความพึงพอใจในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.80 หรือเท่ากับร้อยละ 95.94 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า 

5. ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าทีม่ีความรูแ้ละทักษะในงานที่รบัผิดชอบเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ 
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.62 หรือร้อยละ 92.45 

6. ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการทํางาน อยู่ในระดับ 
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.83 หรือร้อยละ 96.60 

7. ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและให้เกียรติ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.87 หรือร้อยละ 97.36 

8. ความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สํานักงานสภาฯ ก่อน ระหว่างและหลังการ
ประชุม อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.87 หรือร้อยละ 97.36 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ มี
ความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 หรือเท่ากับ
ร้อยละ 87.92 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า 

9. ความพึงพอใจในสถานที่ห้องประชุมสภาฯ มีความเหมาะสม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/ระบบ
สารสนเทศในห้องประชุมฯ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.36 หรือร้อยละ 87.17 

10. ความพึงพอใจในการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวนั อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43 หรือ
ร้อยละ 88.68 

 



 

ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
11. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/

ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ 
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.64 หรือร้อยละ 92.83 

การพิจารณาข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไข 
ตอนท่ี 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 

o อยากให้ส่งเอกสารการประชุมส่วนที่เป็น presentation ที่เพ่ิมเติมในทีป่ระชุมให้ด้วย 
o ควรทํางานในเชิงการวิเคราะห์ สนับสนุนขอ้มูลเชิงวิชาการ และงานยุทธศาสตร์ มากขึน้จะทําให้

บทบาทมีความสําคัญมากขึน้ 
o การต้ังวาระการประชุมควรต้ังให้ถกูต้องสอดคล้องกับอํานาจสภาฯ หรืออํานาจที่ได้มอบให้ผู้บริหารไปแล้ว 
o วาระแจ้งเพ่ือทราบควรใช้เวลาไม่มากครับ 
o การประชุมควรกระชับ ผู้นําเสนอไม่ควรมาอ่านสิ่งที่แจกหรืออยู่บนจอ ควรสรุปสั้น ๆ การประชุมที่ดี

ควรอยู่ภายในเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
o บริการดีเย่ียม แต่ระยะเวลาประชุมแต่ละเดือนยาวนานไปหน่อยครับ 
o ในแบบสอบถาม บางข้อควรมีทางเลือก n/a เช่น เรื่องอาหาร กรณีเราไม่ได้ทานอาหาร จะมีทางเลือก 

n/a หรือไม่บังคับให้ตอบข้อน้ัน 
ช่ืนชม 

o Amazon coffee is good  
o งานมาก แต่ฝ่ายเลขานุการปฏิบัติงานได้ดีมากค่ะ ขอช่ืนชมและเป็นกําลงัใจค่ะ 
o ทีมเลขา ทํางานดีมากค่ะ 
o ประชุมมาหลายสภามหาวิทยาลัย ที่น่ีดีที่สุดครับ 
o ด้วยความพึงพอใจ 
o ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากค่ะ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
o เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม และสม่ําเสมอ 
o ทีมงานสํานักงานสภารับผิดชอบงานดีทุกท่านค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 



แบบสํารวจความพึงพอใจที่มตี่อการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 567 – 569 
(ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

การประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 8/2564 วันพธุที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



หลักการและเหตุผล
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้การประสานงาน

และสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
สนง.สภาฯ จึงได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยจัดทําแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของ

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ ใน
สํานักงานอธิการบดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ ทั้งนี้ เพื่อนําผลการวิเคราะห์
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อ
ความต้องการของกรรมการสภาฯ และผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ โดยวิธีการประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ฯ ผ่านทางอีเมล และ Line Application ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) และมีผู้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งหมด จํานวน 53 ครั้ง 



FEATURE

01

02

03

ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ, ตําแหน่ง)

ตอนที่ 2
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3
ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 567 – 569 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ผ่านทาง Link : https://forms.gle/8aT6F2nBbPnYtTh39



หลักเกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ

5 4.51 – 5.00 มากที่สุด
4 3.51 – 4.50 มาก
3 2.51 – 3.50 ปานกลาง
2 1.51 – 2.50 น้อย
1 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด

4 ข้อคําถาม การจดัวาระ รายงาน การ
ติดตาม และระบบเทคโนโลยี

ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ด้านภาพรวมของการปฏบิัติหน้าที่
ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 4 ข้อคําถาม

2 ข้อคําถาม สถานที่และระบบสารสนเทศ
อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

ประเด็นคาํถาม

หลักเกณฑ์และประเด็นคําถาม





การวิเคราะหขอมลู
จากแบบ (ประเมิน) สํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัตหินาที่ของฝายเลขานุการ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล



ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 53)
ครั้งที่ 567 (n = 14)  ครั้งที่ 568 (n = 17)  ครั้งที่ 569 (n = 22)

จํานวนทั้งหมด 30 ทาน
นายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหดิล

กรรมการสภามหาวทิยาลัย
77.36%

รองอธิการบด ี16.98%

ผูอํานวยการกอง/ศนูยฯ 5.66%

จํานวนทั้งหมด 13 ทาน
รองอธกิารบดีฝายตาง ๆ

จํานวนทั้งหมด 7 ทาน
ผูอํานวยการกอง/ศนูย ในสํานักงานอธกิารบดี

M 66% F 34%



ระดับ5, 
57%

ระดับ4, 
38%

ระดับ3, 6%

ดานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 1. การจดัวาระการประชมุสภามหาวทิยาลยั 
มีความถูกตอง ครบถวนเหมาะสม

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.51 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 90.19

คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น
4.29

4.59 4.59

567 568 569



ระดับ5, 57%

ระดับ4, 
38%

ระดับ3, 6%

ดานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 2. เนือ้หารายงานและมตกิารประชุมสภาฯ  มีความ
กระชับ ถูกตอง ครบถวน สามารถนําไปใชอางองิได

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.51 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 90.19

คาเฉลี่ยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
4.21

4.65 4.59

567 568 569



ดานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 3. มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
มติที่ประชุมและขอเสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยั
ไปสูการปฏบิตัิ

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.42 อยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 88.30

ระดับ5, 
51%

ระดับ4, 
40%

ระดับ3, 9%

คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น
4.14

4.47 4.55

567 568 569



ระดับ5, 
57%

ระดับ4, 
38%

ระดับ3, 6%

ดานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 4. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการ
ประชุมสภาฯ ไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
(e-Meeting, Cisco Webex, Line และ Website)

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.51 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 90.19

4.43
4.29

4.73

567 568 569
คาเฉลี่ยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น



ระดับ5, 64%

ระดับ4, 
34%

ระดับ3, 2%

ดานการบริการของเจาหนาที่
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย

5. เจาหนาทีม่คีวามรูและทกัษะในงานทีร่บัผดิชอบ
เปนอยางดี

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.62 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 92.45

คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น

4.43
4.65 4.73

567 568 569



ระดับ5, 83%

ระดับ4, 17%

ดานการบริการของเจาหนาที่
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย

6. เจาหนาทีม่คีวามกระตือรอืรนและเอาใจใส
ในการทาํงาน

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.83 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 96.60

4.71
4.94 4.82

567 568 569
คาเฉลี่ยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น



ระดับ5, 87%

ระดับ4, 13%

ดานการบริการของเจาหนาที่
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย

7. เจาหนาทีป่ฏบิตัติอทานดวยความสุภาพ ออนนอม
และใหเกยีรติ

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.87 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 97.36

4.79 4.88 4.91

567 568 569
คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น



ระดับ5, 87%

ระดับ4, 13%

ดานการบริการของเจาหนาที่
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย

8. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่
สํานักงานสภาฯ กอน ระหวางและหลงัการประชุม

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.87 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 97.36

4.86 4.88 4.86

567 568 569
คาเฉลี่ยรวมมีแนวโนมคงที่



ระดับ5, 
43%

ระดับ4, 
49%

ระดับ3, 8%

ดานสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก

9. สถานทีห่องประชุมสภาฯ มีความเหมาะสม และอุปกรณ
โสตทัศนปูกรณ/ระบบสารสนเทศในหองประชมุฯ  
มีความสมบรูณพรอมใชงาน

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.36 อยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 87.17

4.07

4.41 4.50

567 568 569

คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น



ระดับ5, 
53%

ระดับ4, 
38%

ระดับ3, 9%

ดานสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก

10. ความพงึพอใจในการจดัอาหารวาง
และอาหารกลางวนั

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.43 อยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 88.68

คาเฉลี่ยรวมมีแนวโนมลดลง

4.50 4.41 4.41

567 568 569



ระดับ5, 
64%

ระดับ4, 
36%

11. ความพึงพอใจโดยรวมตอการปฏบิัตหินาที่
ของฝายเลขานุการทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยั

- เกณฑการแปลความจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม 4.64 อยูในระดับมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 92.83

คาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น

4.43
4.71 4.73

567 568 569



สรปุผลการประเมนิระดบัความพงึพอใจ

4.40

4.49

4.80

อยูในระดับ มาก
ดานการประชมุสภามหาวทิยาลยั

4.64

อยูในระดับ มากที่สดุ

ดานการบริการของเจาหนาทีส่ํานกังาน
สภามหาวทิยาลัย

อยูในระดับ มาก
ดานสถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวก

อยูในระดับ มากที่สดุ

ภาพรวมตอการปฏบิตัหินาทีข่องฝาย
เลขานุการทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั



การพิจารณา
ขอเสนอแนะ และการปรับปรุงแกไข



ขอคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะ

o อยากใหสงเอกสารการประชุมสวนที่เปน ppt ที่เพิ่มเติมในที่ประชุมใหดวย
o ควรทํางานในเชิงการวิเคราะห สนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการ 
และงานยุทธศาสตร มากขึ้นจะทําใหบทบาทมีความสําคัญมากขึ้น

o การตั้งวาระการประชุมควรตั้งใหถูกตองสอดคลองกับอํานาจสภาฯ 
หรืออํานาจที่ไดมอบใหผูบริหารไปแลว

o วาระแจงเพื่อทราบควรใชเวลาไมมากครับ
o การประชุมควรกระชับ ผูนําเสนอไมควรมาอานสิ่งที่แจกหรืออยูบนจอ 
ควรสรุปสั้น ๆ การประชุมที่ดีควรอยูภายในเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง

o บริการดีเยี่ยม แตระยะเวลาประชุมแตละเดือนยาวนานไปหนอยครับ
o ในแบบสอบถาม บางขอควรมีทางเลือก n/a เชน เรื่องอาหาร กรณีเราไมได
ทานอาหาร จะมีทางเลือก n/a หรือไมบังคับใหตอบขอนั้น

ขอเสนอแนะ



ขอคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะ

o Amazon coffee is good 
o งานมาก แตฝายเลขานุการปฏิบัติงานไดดีมากคะ 
ขอชื่นชมและเปนกําลังใจคะ

o ทีมเลขา ทํางานดีมากคะ
o ประชุมมาหลายสภามหาวิทยาลัย ที่นี่ดีที่สุดครับ
o ดวยความพึงพอใจ
o ปฏิบัติหนาที่ไดดีมากคะ ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
o เจาหนาที่มีความสุภาพ ออนนอม และสม่ําเสมอ
o ทีมงานสํานักงานสภาฯ รับผิดชอบงานดีทุกทานคะ ขอบคุณมากคะ

ชื่นชม
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