รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชัน้ ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๒. นางวันดี
๓. นางจุฬาภรณ์
๔. นางสาวสมจิตต์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ
๖. นางวันดี
๗. นางศรีสุดา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา
๙. นางสาวจินตนา
๑๐. นายเชาวฤทธิ์
๑๑. นางสาวพรทิพย์

โตเลิศมงคล
ช่วยประยูรวงศ์
ตันติประสงค์
มหัธนันท์
หลิมตระกูล
เอนกจํานงค์พร
อยู่แย้มศรี
กิจเกิดแสง
คุ้มอยู่
สุขรักษ์
ไตรพิทยากุล

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ประธานจึงแจ้งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบแผนงานของสํานักงานอธิการบดี ให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๒. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี

๒
๓. พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีของสํานักงานอธิการบดี
๔. จัดระบบบริหารในสํานักงานอธิการบดี
๕. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
ดังนั้น เรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/
หน่วยงานได้ดําเนินการและเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)
กองนโยบายและแผนเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึ่งได้ผ่านการทบทวน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังเอกสารแนบ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มอบกอง
นโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี

๔.๒ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
สํานักงานอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สํานักงานอธิการบดี จากการประชุมทบทวน
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดที่แนบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมอบให้สํานักงานอธิการบดีประกาศใช้ และแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบสํานักงานอธิการบดี

๓
๔.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ตัวบ่งชี้ ๑.๑ , ๒.๑)
กองนโยบายและแผนรายงานการดําเนินงาน ดังนี้
สํานักงานอธิการบดี กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดําเนินการตัวชี้วัด ตามค่า
เป้าหมายความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานอธิการบดี ๘ หน่วยงาน
จํานวน ๖๙ ตัวชี้วัด หน่วยงานดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ๖๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๘๙.๘๖ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดมีดังนี้
หน่วยงาน
๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองวิเทศสัมพันธ์
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองประชาสัมพันธ์
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
รวม

เป้าหมาย
(จํานวนตัวชี้วดั )
๑๐
๘
๙
๑๘
๓
๑๐
๖
๕
๖๙

การบรรลุเป้าหมาย
(จํานวนตัวชี้วดั )
๑๐
๘
๘
๑๕
๒
๑๐
๖
๔
๖๒

ร้อยละของ
การบรรลุเป้าหมาย
๑๐๐
๑๐๐
๘๘.๘๙
๘๓.๓๓
๖๖.๖๗
๑๐๐
๑๐๐
๘๐
๘๙.๘๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปี
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรทบทวนค่าเป้าหมายหรือให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเกีย่ วกับการจัดทําตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน
๒. ควรจัดทําฐานข้อมูล เพื่อการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม
ดําเนินการดังเสนอ

รับทราบ และมอบกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี

๔.๔ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตัวบ่งชี้ ๑.๑, ๒.๑)
กองนโยบายและแผน ได้นําเสนอแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของสํานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ

๔
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมอบทุกหน่วยงานให้กํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบทุกหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)
กองนโยบายและแผน รายงานการดําเนินงานดังนี้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดําเนินการตัวชี้วัด ตามค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จทีก่ ําหนดของแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๒ ตัวบ่งชี้
หน่วยงานดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี้
หน่วยงาน
๑. กองคลัง
๒. กองบริหารงานบุคคล
๓. กองพัฒนานักศึกษา
๔. กองศิลปวัฒนธรรม
๕. กองประชาสัมพันธ์
รวม

เป้าหมาย
(จํานวนตัวชี้วดั )
๑
๑๑
๗
๑
๒
๒๒

การบรรลุเป้าหมาย
(จํานวนตัวชี้วดั )
๑
๘
๗
๒
๑๘

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
๑๐๐
๗๒.๗๓
๑๐๐
๑๐๐
๘๑.๘๒

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแผนงานกลยุทธ์ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรทบทวนค่าเป้าหมายหรือให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเกีย่ วกับการจัดทําตัวชี้วัด ผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงาน
๒. ควรจัดทําฐานข้อมูล เพื่อการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
๔.๖ การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ ๓.๙)
กองนโยบายและแผน ได้รายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ
๒๕๕๓ และการคัดเลือกความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ดังนี้

๕
๔.๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงานอธิการบดีใช้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
กิจกรรมที่ ๔ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เสนอที่ประชุม ดังนี้
- ได้ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการเขียนแบบรูปรายการ และการกําหนดรายละอียด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ขั้นตอน
การก่อสร้างเริ่มต้นไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผนดําเนินการ/งวดงาน
- หน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม มีการขอแก้ไขแบบฯ เป็นระยะ
ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการให้คําปรึกษา/แนะนําการแก้ไข และได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขและส่งเรื่องคืนโดยเร็ว
แล้ว
- ได้ตรวจพบปัญหาผู้รับจ้างดําเนินการรื้อถอนงานล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ จึงได้ดําเนินการจัด
ประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์ และเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ทําสัญญาไว้
และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
- ใน ปี ๒๕๕๓ ไม่มมี ติ ครม. เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง จึงไม่มีการปรับแผน
ดําเนินงานสิ่งก่อสร้าง
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน
๔.๖.๒ การคัดเลือกความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี ประกอบกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ปัญหาที่พบจากการดําเนินงาน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ ปี ๒๕๕๓ จะได้
พิจารณาความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
ความเสี่ยง

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง
ยังไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไป
ตามงวดงานทีก่ าํ หนด

ด้านของความเสี่ยง

เหตุผลในการพิจารณาให้เป็นความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัตงิ าน - การก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวด
งาน
- อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่าํ กว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนด อย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข

- หากมีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้าง ให้เร่งรัดให้แก้ไขโดยเร็ว
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
งวดงานทีก่ ําหนด
- หากพบปัญหาสําคัญให้รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ

๖
ความเสี่ยง

๒. การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนด

๓. มีทรัพย์สินสูญหาย
ภายในสํานักงานอธิการบดี

ด้านของความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

เหตุผลในการพิจารณาให้เป็นความเสี่ยง

- การดําเนินโครงการบางโครงการมี
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการต่ํากว่า
เป้าหมายทีก่ ําหนด
- มีการยกเลิกการดําเนินงานบางงาน
เนื่องจากมีสถานการณ์ทางการเมืองใน
บริเวณพื้นที่ตงั้ สํานักงานฯ
ด้านความปลอดภัย - มีรายงานทรัพย์สินสูญหายใน
ในทรัพย์สินและ สํานักงานอธิการบดี
สวัสดิภาพของ
บุคลากร

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข

- จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการ
เพื่อไม่ให้จัดโครงการซ้ําซ้อนเวลา
- ให้มีการปรับแผนการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้า

- สร้างมาตราการรักษาความ
ปลอดภัยในสํานักงานอธิการบดี
อาทิ
๑. การติดตัง้ กล้องวงจรปิด
๒. กลั่นกรองผูม้ าติดต่องานใน
เบื้องต้น เช่น การแลกบัตร
ประจําตัว การจดบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับธุระของผู้มา
ติดต่อ
๓. รณรงค์ให้บคุ ลากรระมัดระวังใน
ทรัพย์สิน และช่วยกันสอดส่องดูแล

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ความเสี่ยง ๓ ความเสี่ยงข้างต้นนี้ เป็นความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ในปี ๒๕๕๔ และมอบสํานักงานอธิการบดี แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดรับทราบ
ดําเนินการตามแผนในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
๔.๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอความเห็นชอบงบประมาณประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) และแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอธิการบดี
ดังตาราง
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้อตั ราการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้
ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย

๗
๔.๘ ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอธิการบดี
(ตัวบ่งชี้ ๓.๗)
กองกลาง ได้เสนอขอความเห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สํานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ
มติที่ประชุม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

เห็นชอบและมอบกองกลาง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ

๔.๙ แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๔ (ตัวบ่งชี้ ๓.๒)
ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี ประกอบกับการประเมิน
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา (Training Needs) ของบุคลากรและการวิเคราะห์สมรรถนะและ
ความสามารถของบุคลากรของแต่ละบุคคล จึงได้สรุปเป็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดี ๓ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มคี วามรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับระบบงานและภาระงาน
ที่รับผิด และการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อ
องค์กร ดังรายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑๐ การพิจารณาองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคําสั่งที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีขึ้น ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองนโยบาย
และแผน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อํานวยการกองวิเทศ
สัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการ นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ และนางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

๘
๑. กําหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบแผนงานของสํานักงานอธิการบดี
๒. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
๓. พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีของสํานักงานอธิการบดี
๔. จัดระบบบริหารในสํานักงานอธิการบดี
๕. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตลอดจนบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี หรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครอบคลุมตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามที่ปรากฏในคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ มีความครอบคลุม
ภารกิจโดยรวมแล้ว เห็นควรให้คงองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อไป
๔.๑๑ การพิจารณาแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)
ด้วยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ (ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินประการหนึ่งคือ มีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานประจําปี (ปีงบประมาณ) โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริม และกํากับดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตนเองในเรื่องดังกล่าว กองบริหารงาน
บุคคล จึงจัดทําแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้
บุคลากรได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามรายละเอียดแผนงาน โครงการในเอกสารแนบมา
จึงเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี โปรดทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ทราบ และเห็นชอบในแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

๙
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การรายงานผลการกํากับติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)
จากการกํากับติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเพื่อทราบดังนี้
๑. ปีงบการศึกษา ๒๕๕๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๓) ในสํานักงานอธิการบดี
ไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด
๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ซึง่ กองต่าง ๆ ในสํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มขี ึ้น ดังนี้
๒.๑ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หรือสัมมนาในโครงการต่าง ๆ เช่น
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทีมงานกับการปฏิบัตงิ านสู่ความสําเร็จ
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
- โครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
- โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
และวันที่ ๒๐ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒.๒ นําข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย มาเป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่
บุคลากร ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อเดือนเดือน
เมษายน ๒๕๕๓ และเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
๒.๓ แจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือข้อประพฤติผิดจรรยาบรรณทีพ่ ึง
ละเว้น ตามหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัย (หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๓) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ
๓. กองบริหารงานบุคคล ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณและ
วินัย จากช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน พบว่าในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดีแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพือ่ เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบผลปฏิบัติตามจรรยาบรรณของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.

๑๐
นางสาวจินตนา คุ้มอยู่
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

