รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๓. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๔. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล
๖. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
๗. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๙. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
๑๐. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอรณัฐ

เหมือนพะวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วัตถุประสงค์การประชุมในครั้ งนี้ เพื่อให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี
และเป้าหมายคุณภาพ ที่ผ่านการทบทวนของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และรับทราบผล
การดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ขอให้ คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ข้อความในหน้าที่ ๑ ในรายชื่อผู้มาประชุม
คนที่ ๖ จาก “นายทะนง” เป็น “นายทนงค์” และหน้าที่ ๔ วาระที่ ๕.๓ ชื่อวาระเพิ่มคาว่า “งาน” ต่อท้าย
จากคาว่า “การปฏิบัติ” และในหน้าที่ ๕ ระเบียบวาระ ๖ ให้ใส่คาว่า “ไม่ม”ี ใต้ข้อวาระด้วย

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ให้ความเห็นชอบค่านิยมของสานักงานอธิการบดี
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ สนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบค่ า นิ ย มของส านั ก งาน
อธิการบดี ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดีในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ค่านิยมของสานักงานอธิการบดี คือ บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ
มติที่ประชุม ให้ความเห็ นชอบค่านิยมของสานักงานอธิการบดี และมอบสานักงาน
อธิการบดี และกองนโยบายและแผนเพิ่มเติมในแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
๔.๒ ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สานักงานอธิการบดี นาเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา
๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๗ ตัวบ่งชี้ (KPI) สานักงานอธิการบดี จากการประชุมทบทวนของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕, ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการจัดทาเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน เพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ของสานักงานอธิการบดี รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๔๙ ตัวบ่งชี้ย่อย
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔ มอบสานักงานอธิการบดีประกาศใช้เป้าหมายคุณภาพดังกล่าว และมอบหน่วยงานจัดทา
รายงาน SAR ตามตัวบ่งชี้ย่อยของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน และส่งผลคะแนนให้สานักงาน
อธิการบดีเท่านั้น
๔.๓ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)
๔.๓.๑ กองนโยบายและแผนรายงานผลดาเนินงาน ดังนี้
สานักงานอธิการบดี กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดาเนินการตัวชี้วัด
ตามค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานอธิการบดี
๘ หน่วยงาน จานวน ๕๐ ตัวชี้วัด หน่วยงานดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ๔๓ ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ไม่บรรลุเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงานในสังกัดมีดังนี้

๓

๒
๔
๑๕
๔
๑๔
๒
๕
๑
๓

การบรรลุ
เป้าหมาย
(จานวนตัวชี้วัด)
๒
๒
๑๒
๔
๑๒
๒
๕
๑
๓

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย
๑๐๐
๕๐
๘๐
๑๐๐
๘๕.๗๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕๐

๔๓

๘๖

เป้าหมาย
(จานวนตัวชี้วัด)

หน่วยงาน
๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองวิเทศสัมพันธ์
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองประชาสัมพันธ์
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
๙. กองคลังและกองนโยบายและแผน
๑๐. กองคลัง กองบริหารงานบุคคล
และกองนโยบายและแผน
รวม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตาม
แผน ตรวจสอบและรายงานสาเหตุมายังสานักงานอธิการบดี เนื่องจากกระทบกับผลการบรรลุเป้าหมายใน
ภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
๔.๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตัวบ่งชี้ ๑.๑)
กองนโยบายและแผน ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของสานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมอบทุกหน่วยงานให้กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบทุกหน่วยงาน

๔.๔ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)
กองนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินการดังนี้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดาเนินการตัวชี้วัด ตามค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จที่กาหนดของแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๒๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ไม่บรรลุเป้าหมาย
๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี้

๔
หน่วยงาน

เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละของ
(จานวนตัวชี้วัด)
(จานวนตัวชี้วัด)
การบรรลุเป้าหมาย
๑. กองคลัง
๑
๑
๑๐๐
๒. กองบริหารงานบุคคล
๑๒
๑๐
๘๓.๓๓
๓. กองพัฒนานักศึกษา
๗
๕
๗๑.๔๓
๔. กองประชาสัมพันธ์
๒
๒
๑๐๐
๕. กองศิลปวัฒนธรรม
๓
๓
๑๐๐
รวม
๒๕
๒๑
๘๔
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงแผนงานกลยุทธ์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และมอบกองที่ผล
ยังไม่บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ดาเนินการกากับ ติดตามและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
๔.๕ ผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้
ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘)
กองนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริห ารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ สานักงานอธิการบดีมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ผลการปฏิบัติตามแผน
๑) การควบคุมงานก่อสร้าง การก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวด - มีการให้คาปรึกษาการเขียนแบบรูปรายการและการ
งา นส่ ง ผลก ร ะทบให้ ก า ร กาหนด Spec. ครุภัณฑ์ เพื่อให้การประมาณราคากลาง
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ก่อสร้างทาได้อย่างรวดเร็ว
ล ง ทุ น ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง - กรณีมีการขอแก้ไขแบบ ได้มีการให้คาปรึกษาในการ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ ป็ น ไปตาม แก้ไขแบบ และเร่งรัดให้ส่งแบบภายใน ๒ อาทิตย์
เป้าหมายที่กาหนด
- มีการประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า
และเร่งรัดงานให้เป็นไปตามงวดงานรวมไปถึงการเบิกจ่าย
โดยทาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
- การดาเนินโครงการ/
- ได้ให้หน่วยงานใช้ระบบปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม
๒) การดาเนินโครงการ
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการให้
ต่างๆ
ช่วงเวลาที่กาหนด
บุคลากรรับทราบ และเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดโครงการใน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีจานวน เวลาที่ซ้าซ้อนกัน การรณรงค์ในปี ๒๕๕๔ ยังไม่สัมฤทธิ์ผล
น้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนด เท่าที่ควรจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
- การจัดโครงการส่วนใหญ่จัดในช่วงเวลาปิดภาคเรียน
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย
แต่มีข้อจากัดอยู่บ้าง อาทิ วิทยากรไม่สามารถรับเชิญมาได้
ในช่วงเวลาที่กาหนด มีการจัดโครงการที่เวลาซ้าซ้อนกัน
มากในช่วงเวลาปิดเทอม

๕
กิจกรรม
๓) การรักษาความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยงที่มีอยู่
- มีทรัพย์สินสูญหายภายใน
อาคารสานักงานอธิการบดี

ผลการปฏิบัติตามแผน
- เมื่อพบทรัพย์สินสูญหายได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
อย่างเร่งด่วนเพิ่ม ๒ ตัว บริเวณเคาน์เตอร์จ่ายเงินกอง
คลังเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
- มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มทั่วบริเวณสานักงาน
อธิการบดี มีระบบการบันทึกภาพตลอด ๒๔ชม. และ
สารองข้อมูลการบันทึกภาพไว้เป็นเวลา ๑๕ วัน
- มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
อาคารสอบถามข้อมูลผู้มาติดต่อ มีการแลกบัตร
ประจาตัวและบันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่องาน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความเสี่ยง โดยพิ จารณาจากผลการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการดี และนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด
ในการประชุมสรุปได้ดังนี้
- เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๔
แล้ว กิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๓ กิจกรรม ได้ดาเนินงานตามแผนและควบคุมความเสี่ยงได้เป็นที่น่า
พอใจ
- พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ให้มีการปรับปรุง
แผนป้องกันอัคคีภัยของส่วนราชการ ซึ่งสานักงานอธิการบดีมีอาคารสถานที่และบริเวณที่ต้องดูแล
มากพอสมควร จึงควรปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันขึ้น
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สานักงานอธิการบดีควรมีมาตรการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้น จึงควรมีมาตรการหรือกิจกรรมที่ให้
บุคลากรของสานักงานอธิการบดีได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประวัน
มติที่ประชุม รับ ทราบผลการดาเนินการตามแผนบริห ารความเสี่ ยง ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ และพิจ ารณาให้ความเห็น ชอบให้ สานักงานอธิการบดีจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงในปี ๒๕๕๕
จานวน ๒ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑. การปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยของสานักงานอธิการบดี
กิจกรรมที่ ๒.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และมอบให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ดาเนินการจัดทารายละเอียดของแผน
บริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีตามมติที่ประชุม

๖

๔.๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ และขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๔) และแจ้ ง ยอดจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานอธิการบดี
มติ ที่ประชุม รั บทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ความ
เห็นชอบงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบกองคลัง ปรับตารางรายงาน เพื่อให้ทราบการโอน
ค่าใช้จ่ายของสานักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับยอดเงินในตารางงบประมาณ
๔.๗ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖)
กองกลาง ได้ เสนอผลการด าเนิน งานตามแผนการจั ดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ ทั้ง ๗ กิจกรรมการจัดการความรู้ ดังนี้
กิจกรรม
๑. การบ่งชี้ความรู้
๒. การละแสวงหาความรู้
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
๕. การเข้าถึงความรู้
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗. การเรียนรู้

เป้าหมาย
๑๔๑ รายการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
มีทะเบียน/คลังความรู้ทุกหน่วยงาน
อย่างน้อย ๘ กิจกรรม
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
๘ ครั้ง และ ๑ CoP ต่อหน่วยงาน
ร้อยละ ๗๐

ผลการดาเนินงาน
๑๔๑ รายการ
ร้อยละ ๘๗.๕
๘ หน่วยงาน
๑๖ กิจกรรม
๖ ช่องทาง
๒๓ ครั้ง/๘ CoP
ร้อยละ ๙๘.๗๕

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๑. บุคลากรมีภาระงานมากส่งผลกระทบต่อการสร้างกิจกรรมการจัดการความรู้
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน การจัดการความรู้ในสานักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
๑. สร้างบรรยากาศ แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

๗
ประสิทธิผลการดาเนินงาน
บุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี ได้รับความรู้จากการบริหารจัดการความรู้ในการเพิ่ม
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลให้การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนการดาเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
พบว่าในแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒ หัวตาราง ชื่อส่วนราชการ ให้เพิ่มคาว่า “พระนคร” ต่อท้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วย
มติที่ประชุม รับ ทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และมอบกองกลางประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
๔.๘ แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๕ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี จากแผนพัฒนา
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนยุทธศาสตร์ตาม
พันธกิจของสานักงานอธิการบดี ประกอบกับการประเมินความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร และการ
วิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล จึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานอธิการบดี ๕ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับระบบและ
ภาระงานที่รั บ ผิ ดชอบ การส่ งเสริ มและพั ฒ นาบุคลากรให้ มี คุณธรรม จริย ธรรม มี จิตส านึก ที่ดีต่ อการ
ปฏิบั ติงานและต่อองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาสุ ขภาวะที่ดีของบุคลากร และการส่งเสริมและพัฒนา
คุณวุฒิสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

๘
๔.๙ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบุคลากร รอบ ๖ เดือน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)
ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้นาแบบสารวจความพึงพอใช้ต่อผู้ใช้บริการให้หน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีเพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับใช้แจกผู้มารับบริการ
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลจากแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ รอบ
๖ เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๔) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย
๔.๑๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และระดับหน่วยงานสรุปได้ดังนี้
๑. กองกลาง
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๒. กองคลัง
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๓. กองนโยบายและแผน
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๔. กองบริหารงานบุคคล
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๕. กองพัฒนานักศึกษา
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๖. กองประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองคลัง
๑. ควรปรับสภาพการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม เพราะยังมีการให้บริการที่ล่าช้าบ้าง จัดส่งงาน
ไม่ถูกต้อง เอกสารหายบ่อยไปตามเรื่องแล้วไม่พบ และเมื่อมีเจ้าของงานลาป่วยไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แทนได้
๒. การให้บริการดีพอสมควร
กองบริหารงานบุคคล
๑. เจ้าหน้าที่ควรค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอื่น หน่วยงาน/สถาบันอื่ น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อและหน่วยงานต่อไป
๒. เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ควรมีความทันสมัยมากกว่าเดิม เพื่อพัฒนาการให้บริการ เช่น ทางเว็บไซต์
ควรแสดงรายละเอียด เอกสาร ขั้นตอนการที่ชัดเจน
๓. ควรมีการจัดการอบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ เพื่อผลประโยชน์
ของ บุคลากรทุกประเภทใน มทร.พระนคร
๔. เจ้าหน้าที่มีความสามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
๕. ควรอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากรในคณะ หรือ สถาบัน / กอง /
สานัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานมากขึ้น

๙
กองประชาสัมพันธ์
๑. งานเอกสารประชาสัมพันธ์ อาทิ จดหมายข่าวรายปักษ์ หรือจุลสาร ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาช่วยทางานเป็นคณะทางานร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อการฝึกนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาปี ๓ และปีที่ ๔ ที่ใกล้จะสาเร็จการศึกษาและต้องออกไปทางานจริง
อันเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะการทางานจริงให้กับนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
นักศึกษาในผลงานที่เขาได้ร่วมออกความคิดและร่วมทางานด้วย และที่สาคัญจะทาให้มหาวิทยาลัยประหยัด
เงินงบประมาณในการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เหล่านี้
๒. การประชาสั มพั นธ์ ควรเน้นข่ าวประชาสั มพันธ์เกี่ ยวกับผลงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษาในแต่ล ะคณะเป็ น สาคัญ ในส่ว นงาน/กิจกรรม/แผนงาน ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลั ย
ควรลงเผยแพร่แต่พอควร ไม่ต้องมาก อีกทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวารสารของมหาวิทยาลัย ควรให้เน้น
เนื้อหาวิชาการ หรือข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กับนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานและลู กจ้างให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ ซึ่งเท่าที่ติดตามมาตลอดส่วนใหญ่จะเน้นที่ภาพถ่ายกิจกรรมของบุคคลในมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
๓. ที่นั่งการบริการของกองประชาสัมพันธ์ มีน้อย ไม่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ
๔. จัดระเบียบผู้มาใช้บริการ ไม่ควรเอาหนังสือพิมพ์ไปอ่านข้างนอกห้อง
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
กองคลัง
มอบกองคลังนาเรื่องเข้าที่ประชุมกอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
กองบริหารงานบุคคล
๑. มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการแจ้งหัวหน้างานที่รับผิดชอบ
๒. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดทาขั้นตอนปฏิบัติงาน และข้อควรรู้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้
ผู้รับบริการ
๓. กองบริหารงานบุคคลจะจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล ในช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕
กองประชาสัมพันธ์
๑. กองประชาสัมพันธ์แจ้งว่าเคยประสานไปที่คณะ และคณะแจ้งว่าไม่สามารถจัดนักศึกษามาช่วย
เป็นคณะทางานร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ได้
๒. มอบกองประชาสัมพันธ์เพิ่มเนื้อหาวิชาการ ซึ่งอาจจะประสานทีมประชาสัมพันธ์ของคณะ และ
เพิ่มข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ไม่ใช่เน้นรูปถ่ายกิจกรรม
๓. ทาป้ายขอความร่วมมือติดไว้ตรงจุดที่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ และถ้าสามารถเพิ่มที่นั่งได้ควรเพิ่ม
อาจจะเป็นเก้าอี้เสริมก็ได้
มติที่ประชุม มอบ ๓ หน่วยงานจัดทารายละเอียดแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่ง
สานักงานอธิการบดี และดาเนินการตามที่กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๑๐
๔.๑๐ พิจารณารับทราบรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕)
โดยที่มหาวิทยาลัยฯ มอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางในการกากับ
ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี ดังนั้น กองบริหารงานบุคคลจึง
ขอรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อ
ทราบดังนี้
๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ บุคลากรในสานักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏมีผู้ใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณ และจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและกล่องรับ
เรื่ องร้องเรีย น ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรีย นเกี่ยวกับการประพฤติผิ ดจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดีแต่อย่างใด
๒. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลั ยฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรม และโครงการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ดังนี้
(ก) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
(ข) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕
วันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(ค) โครงการเสริมสร้างราชการใสสะอาด วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
(ง) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
(จ) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
(ฉ) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(ช) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
- การบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างประจา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานราชการ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
- การบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดนาข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการ
มาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ในรอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนเมื่อเดือนเมษายน
๒๕๕๔ และเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
สาหรับการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กองบริหารงานบุคคลได้
จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ เพื่อกากับติดตามตรวจสอบ และส่งเสริมพัฒนาให้
บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวม ๗ กิจกรรมหลัก คือ
(๑) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ
(๒) การกาหนดให้นาข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวินัย ไปประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนประจาปี

๑๑
(๓) การกากับ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทุกระยะ ๔ เดือน และ
การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอขอปรับปรุงข้อกาหนดทางจรรยาบรรณ
(๔) การติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณจากช่องทาง
ร้องเรียนต่าง ๆ
(๕) การพิจารณาตรวจสอบการดาเนินการทางจรรยาบรรณแก่ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๖) การจัดอบรม สัมมนาสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
สมรรถนะการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
(๗) การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของข้อกาหนดทางจรรยาบรรณ
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอมาพร้อมนี้
จึงเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
- โปรดทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ ดังเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔)
กองคลัง รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.– ธ.ค. ๕๔)
สานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๕๔)
และมอบกองคลัง ปรั บ การโอนย้ า ยงบประมาณ และมอบกองคลั ง และกองนโยบายและแผนเร่ ง รั ด ติ ด ตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดอบรมแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ด้วยมหาวิทยาลัย จะจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชลบุรี โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารระดับคณะ ถึงหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ควรให้บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทาแผนของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมด้วย จึงขอให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากร จานวน ๑ คน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งกองนโยบายและแผนจะได้ขอปรับเพิ่มงบประมาณ เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

๑๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ปัญหาการทางานในระบบ ERP BPM และ HRM
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP BPM HRM) มีปัญหาเรื่องการเข้ามาดูแล
ระบบหลั งจากส่ งมอบงานของบริ ษัท บางครั้งบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่ ได้ ทาให้เกิดความล่ าช้า และติดต่อ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบของบริษัทไม่ได้
มติที่ประชุม ๑. มอบกองคลั ง ตรวจสอบสั ญ ญาจ้ า ง บ ารุ ง รั ก ษาระบบ และก ากั บ
ติดตามให้เป็นไปตามสัญญา และส่งสาเนาสัญญาให้กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน เพื่อช่วย
กากับติดตามด้วย
๒. กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล พิจารณาจัดตั้ง
ทีมผู้รับผิดชอบ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาระบบ เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการทางานในระบบ และรับ
ถ่ายทอดความรู้จากบริษัทผู้ดูแลระบบ
๖.๓ ข้อเสนอแนะด้านอาคารสถานที่
๖.๓.๑ ควรปรับบริเวณโต๊ะยามรักษาความปลอดภัยให้สะอาด
๖.๓.๒ ควรทาความสะอาดพื้นที่บริเวณทางออกและสวนหน้ามหาวิทยาลัย
๖.๓.๓ ควรติดป้ ายวิ สั ยทั ศน์ ของมหาวิ ทยาลั ยและส านั กงานอธิ การบดี ในแต่ ละชั้ นของ
สานักงานอธิการบดี ซึ่งกองประชาสัมพันธ์แจ้งว่าการปิดป้ายในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ ต้องขออนุญาตกองกลาง แต่
ถ้าเป็นในลิฟต์ต้องขออนุญาตกองประชาสัมพันธ์
๖.๓.๔ ควรติดกล้องวงจรปิดในชั้น ๔ ให้สามารถเห็นหน้าห้องของผู้อานวยการกองบริหาร
งานบุคคล เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
๖.๓.๕ ควรติดป้ายบอกทางในพื้นที่เทเวศร์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองกลางดาเนินการ ทั้งนี้ ผู้อานวยการกองกลางได้ชี้แจงว่า
ข้อเสนอแนะข้อ ๖.๓.๑ และ ๖.๓.๒ อยู่ระหว่างการประสานงานกับพัสดุกองคลังดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

