รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
๓. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๔. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
๘. นางวรัชยา
ศรีสกาวกุล
๙. นางสาวสโรชา
หัตถกรรม
๑๐. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๑๑. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง
๑๒. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
แทนผู้อานวยการกองคลัง
แทนผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสิริพร
๒. นายทนงค์
๓. นายพรสยาม
๔. นางสาวกัลย์ลรัศม์

กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองคลัง
กองคลัง

พุ่มไสว
โพธิ
ลิขิตแสงทิพย์
ศรีเลิศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ผลักดันให้ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายคุณภาพและบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
การประชุ ม ในครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และเห็นชอบแผนงานของสานักงานอธิการบดีต่างๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ นี ต้องตรวจประเมินเร็วกว่าปีที่แล้ว จากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ทัน
กาหนดช่วงตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนีสานักงานอธิการบดีได้ขอให้

๒
ทุกหน่วยงานส่งเอกสารที่คณะวิทยากรมอบหมายจากการอบรมโครงการกาหนดตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม
๒๕๕๖ มายังสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อส่งให้วิทยากรก่อนการอบรม
ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๕
เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยในหน้าที่๑ ให้เพิ่มคาว่า “ประธาน” “เลขานุการ”
และ “ผู้ช่วยเลขานุการ” หลังตาแหน่ง หรือสังกัดด้วย สาหรับส่วนของผู้ไม่มาประชุมในชื่อของดร.ธนธัส
ทัพมงคล ให้ใส่คาว่า “ติดราชการต่างประเทศ” หลังตาแหน่งด้วย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ทบทวนเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนเป้าหมายคุณภาพ ที่ผ่านการทบทวน
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๒ ครัง โดยครังที่ ๑ สานักงานอธิการบดีได้ส่งหนังสือขอให้ทบทวนเป้าหมายคุณภาพ
ไปยังทุกหน่วยงาน และในการอบรมโครงการกาหนดตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงานอิการบดี มีหน่วยงานที่เสนอทบทวนในการอบรมดังกล่าว รายละเอียด
ดั ง เป้ าหมายคุ ณภาพ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๕ ที่แ นบ จึ ง เสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาทบทวนและปรั บ
เป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาทบทวนเป้ า หมายคุ ณ ภาพส านั ก งาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับเป้าหมายคุณภาพ ดังนี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่
กองคลัง

๓.๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
๔.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กองคลัง
กองบริหารงาน ๓.๒ ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
พัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
บุคคล
กองบริหารงาน ๓.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
บุคคล

กองบริหารงาน ๓.๕ ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานอธิการบดี
บุคคล

๓ ข้อ

๔ ข้อ

๕ ข้อ
๕ ข้อ

๖ ข้อ
๗ ข้อ

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

๕ ข้อ

๖ ข้อ

๓
ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารงาน
บุคคล
สานักงาน
อธิการบดี

ตัวบ่งชี้
๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัด
๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเดิม
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑
(ดี)
๓ ข้อ

เป้าหมายใหม่
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐
(ดี)
๔ ข้อ

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
เนื่องจากมีการปรับกระบวนการคิดในการทาแผนกลยุทธ์ โดยใช้ตาราง Balanced Score
Card ๔ มิติ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทาแผน อย่างไรก็ตามได้มีการประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้อง
หลายครัง และจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
จึงเสนอที่ประชุมพิจ ารณาให้ความเห็ นชอบแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดในตารางโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์
ระดับสานักงานอธิการบดี เป็นผู้สรุปและรวบรวมผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงการ/
กิจกรรมระดับหน่วยงาน ส่งมายังสานักงานอธิการบดี
วาระที่ ๔.๓ พิจ ารณารั บ ทราบผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชีของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ความเห็ นชอบแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ตัวบ่งชี ๑.๑)
วาระที่ ๔.๓.๑ สานักงานอธิการบดีรายงานผลดาเนินงาน ดังนี
สานักงานอธิการบดี กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดาเนินการ
ตัวชีวัด ตามค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงาน
อธิการบดี ๘ หน่วยงาน จานวน ๖๘ ตัวชีวัด หน่วยงานดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ๖๒
ตัวชีวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗ ผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี
รับผิดชอบดาเนินการ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ
1. กองกลาง
๕
๕
๑๐๐
2. กองคลัง
๔
๒
๕๐
3. กองบริหารงานบุคคล
๑๘
๑๕
๘๓.๓๓
4. กองนโยบายและแผน
๖
๖
๑๐๐

๔
รับผิดชอบดาเนินการ
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ
5. กองพัฒนานักศึกษา
๑๗
๑๗
๑๐๐
6. กองประชาสัมพันธ์
๒
๒
๑๐๐
7. กองศิลปวัฒนธรรม
๗
๗
๑๐๐
8. กองคลังและกองนโยบายและแผน
๒
๑
๕๐
9. กองศิลปวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษา
๑
๑
๑๐๐
10. กองคลัง กองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน
๖
๖
๑๐๐
รวม
๖๘
๖๒
๙๑.๑๗
หน่วยงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว พบว่ามี
๒ หน่วยงาน ที่ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้แก่
กองบริหารงานบุคคล ตัวชีวัดที่ ๘ พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ (มทร.พ.) ตัวชีวัดที่ ๗ อาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) และตัวชีวัดที่ ๑๓ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔)
กองคลัง ตัวชีวัดที่ ๓๐ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.๕๔
ตัวชีวัดที่ ๗.๓) (ก.พ.ร.๕๕ ตัวชีวัดที่ ๖)
และที่ประชุมมอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. กองบริหารงานบุคคลทบทวนเกณฑ์การนาเสนอผลงานทางวิชาการของ
สายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับการเสนอผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ ไ ม่ ต้ อ งท างานวิ จั ย และให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
อธิการบดีผลักดันเรื่องการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึน โดยเสนอผลงานทาง
วิชาการ จากระดับปฏิบัติการเป็นชานาญการ
๒. กองคลั ง ทบทวนผลการด าเนิ น งาน ตั ว ชี วั ด ที่ ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖
ด้วย ทังนี มหาวิทยาลัยได้ตังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและแก้ไขวิกฤต
การเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อกากับติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้ว ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
วาระที่ ๔.๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (ตัวบ่งชี ๑.๑)
กองนโยบายและแผน ได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบทุกหน่วยงานดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

๕
วาระที่ ๔.๔ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตัวบ่งชีที่ ๒.๓)
สานักงานอธิการบดี รายงานผลการดาเนินการดังนี
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดาเนินการตัวชีวัด ตามค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จที่กาหนดของแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๒๕ ตัวบ่งชี
หน่วยงานดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ๒๔ ตัวบ่งชี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีวัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี
หน่วยงาน
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละของ
(จานวนตัวชี้วัด)
(จานวนตัวชี้วัด)
การบรรลุเป้าหมาย
๑. กองคลัง
๑
๑
๑๐๐
๒. กองบริหารงานบุคคล
๑๒
๑๑
๙๑.๖๖
๓. กองพัฒนานักศึกษา
๗
๗
๑๐๐
๔. กองประชาสัมพันธ์
๒
๒
๑๐๐
๕. กองศิลปวัฒนธรรม
๓
๓
๑๐๐
รวม
๒๕
๒๔
๙๖.๐๐
โดยกองบริหารงานบุคคลชีแจงตัวบ่งชีที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ในภารกิจที่
หน่วยงานรับผิดชอบ จานวน ๑ ตัวบ่งชี คือ ตัวบ่งชีที๒่ .๓ การพัฒนาคณาจารย์(สมศ.๑๔) ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามเกณฑ์ ส กอ. ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงไว้ และกองบริหารงานบุคคลได้จัดทาแนวทางและผลการดาเนินงาน
พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) ดังนี
ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

- การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีผู้
ที่ จ บการศึ ก ษาจากหลากหลาย
แหล่ง เพื่อให้มีความแตกต่างทาง
วิ ช าการ และความลุ่ ม ลึ ก ใน
วิ ช าการที่ แ ตกต่ า งกั น และควร
กาหยนดเป็นเป้าหมายให้ชัดเจน
นอกจากนีการพัฒนาอาจารย์ควร
คานึงถึงทักษะที่จาเป็น โดยอาจมี
ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ร่ ว ม กั บ
ภาคเอกชน และต้องคงวัฒนธรรม
องค์กรในเรื่องการทางานเป็นทีม
จิตสาธารณะ

แผนการดาเนินการ
- จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งใน
แผนจะระบุถึงรายชื่อผู้ที่จะไปศึกษาต่อ สาขาวิชาและสถานที่ไปศึกษา
ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ไปศึกษาต่อ
รวมทังงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาต่อในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน
- โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่างๆของคณะกับสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาหรับอาจารย์ในสาขาต่างๆ
KPI :
- จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปีอย่างน้อยปีละ ๑๕ คน
- จานวนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีอย่างน้อยปีละ ๕ คน
- อาจารย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการมีความรู้และทึกษะที่นามาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการเพิ่มขึน

ผลการดาเนินงาน/
หลักฐาน
- ขณะนีอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาอาจารย์ระยะ
๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๕๙
- สรุปรายงานโครงการ
ความร่วมมือต่างๆ
ระหว่างคณะกับสถาน
ประกอบการ
(ดาเนินการปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕)

มติที่ประชุม
แผนการดาเนินงานไว้

๖
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการตาม

วาระที่ ๔.๕ ผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตัวบ่งชีที่ ๓.๘)
กองนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ และการคัดเลือกความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ดังนี
๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี รอบ
๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สานักงานอธิการบดีมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง จานวน
๒ กิจกรรม
กิจกรรม
๑)
การปรับปรุง
แผนป้องกันอัคคีภัยของ
สานักงานอธิการบดี

๒) การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากร
สานักงานอธิการบดีด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ความเสี่ยงที่มีอยู่
มีโอกาสเกิดเหตุอัคคีภัยขึน
ซึ่งจะทาให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
ร้ายแรง

บุคลากรขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับสากล
- ทักษะภาษาอังกฤษของ
บุคลากรยังควรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึน

ผลการปฏิบัติตามแผน
- มีจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของ
สานักงานอธิการบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันฯ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีขันตอนปฏิบัติแบ่งเป็น ๓ ขันตอน
คือ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงให้ การปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุ และการปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันทั่วทังมหาวิทยาลัย
- ขันตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การตรวจตรา
อุปกรณ์ดับเพลิง/เส้นทางหนีไฟ/ระบบเตือนภัย ให้พร้อม
ใช้งาน และการฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกซ้อม และ
การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
- ขันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ การแจ้ง
เหตุ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การขนย้ายทรัพย์สิน
- และขันตอนการปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ได้แก่การ
ค้นหาและช่วยชีวิต การรักษาพยาบาล การประเมินความ
เสียหาย การซ่อมแซม และการเยียวยา
- ในทุกขันตอนได้มอบหมายบุคลากรของสานักงาน
อธิการบดีให้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ
- ได้จัดทาเอกสาร English Conversation for AEC
เพื่อเป็นคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษเบืองต้น เผยแพร่
ให้แก่บุคลากรทังของสานักงานอธิการบดีและ
มหาวิทยาลัย
- อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทารายการวิทยุ

๗
กิจกรรม

ความเสี่ยงที่มีอยู่
- ขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทของประชาคม
อาเซียน

ผลการปฏิบัติตามแผน
“รายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่องการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีกาหนด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุราชมงคล ความถี่ ๘๙.๕ FM.
ในวันที่ ๓ ๑๐ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. การดาเนินรายการแบ่งออกเป็น ๓
ช่วง
ในช่วงแรกเป็นการนาเสนอการสนทนาภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายๆ ช่วงที่สองเป็นการนาเสนอความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ได้แก่ ประวัติการก่อตัง ข้อมูลประเทศสมาชิก
ความร่วมมือต่างๆ และช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็น
การประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

๒) การพิจารณากิจกรรมความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
อธิการบดีในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
การด าเนิ น งานของส านั ก งานอธิ ก ารดี นโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิท ยาลั ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึนในรอบปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดในการประชุมสรุปได้ดังนี
- ในช่วงปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาสานักงานอธิการบดีมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึนแต่สามารถควบคุมได้และ
ไม่มีความเสียหาย จึงควรให้ความระมัดระวังการเกิดเหตุอั คคีภัยให้มากที่สุด และควรดาเนินการ
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้จัดทาแผนฯไว้แล้ว
- และเนื่องจากสานักงานอธิการบดีมีผู้มาติดต่องานอยู่เป็นประจา และได้เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญ
หายเกิดขึน จึงควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึน
- ในด้านการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานอธิการบดี การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุเป้าหมาย แต่เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใกล้เข้ามาทุกขณะ สานักงานอธิการบดีควร
ดาเนินมาตรการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการดาเนินงาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้สานักงานอธิการบดีจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๕๕ ใน ๓ กิจกรรม คือ ๑. การดาเนินงานตาม
มาตรการของแผนป้องกันอัคคีภัยของสานักงานอธิการบดี ๒. มาตรการการรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของสานักงานอธิการบดี และ ๓. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และมอบให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ดาเนินการจัดทารายละเอียดของแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีตามมติที่ประชุม

๘
วาระที่ ๔.๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ และขอความเห็นชอบ
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๕) และแจ้ ง ยอดจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สานักงานอธิการบดี
ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสานักงานอธิการบดี และมอบกองคลังและกองนโยบายและแผน
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
วาระที่ ๔.๗ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สานักงานอธิการบดี
(ตัวบ่งชีที่ ๓.๖)
กองกลาง ได้ เสนอผลการด าเนิน งานตามแผนการจั ดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ และขอความเห็ น ชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส านักงานอธิการบดี
ดังรายละเอียดที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และมอบกองกลางประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
วาระที่ ๔.๘ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตัวบ่งชีที่ ๓.๒)
วาระที่ ๔.๘.๑ กองบริหารงานบุคคลรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้คือการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จานวน ๑๔ โครงการ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนาจานวน ๗๑๗ คน สูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้จานวน ๒ คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน ๗๑๕ คน และสานักงานอธิการบดี
ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด และใช้
กระบวนการจั ดการความรู้ มาใช้ ในการพั ฒ นาบุคลากรของส านั กงานอธิการบดี รวมทังการสนับ สนุ น
ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามตัวชี วัดที่กาหนดไว้ในแผนคือบุคลากรของสานักงานอธิการบดีทุกคนจะได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยคนละ ๑ ครังต่อปี

๙
ส าหรั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยภาพรวมแล้ว เป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน กล่าวคือบุคลากรของสานักงาน
อธิก ารบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร มี ความรู้ ความเข้า ใจ ทัก ษะในการปฏิบัติ งาน
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึน และ
ตอบสนอง วิสัย ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามกลวิธี/มาตรการ ตามที่สานักงานอธิการบดีกาหนดไว้ในผังยุทธศาสตร์
ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทังนี จากการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอต้องขอยืมจากหน่วยงานอื่น เช่ น
Projector ระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรมในบางครังตรงกับหน่วยงานอื่นซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อยซึ่งอาจต้องใช้ห้องเรียน
ของนักศึกษาทาให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ สอน ซึ่งเป็นสถานที่ทัง
ห้องประชุมและห้ องเรีย น นอกจากนียังมีปัญหา เกี่ยวกับการกาหนดวัน เวลาในการจัดโครงการอบรม
ประชุม สั มมนา บางครั งต้องรอการแจ้งการตอบรับของวิทยากร ทาให้ มีผ ลกระทบต่อการดาเนินงาน
โครงการล่าช้า
สาหรับข้อเสนอแนะสานักงานอธิการบดีควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง ค้นหาและเสาะแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อนามา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้เพิ่มมากขึน ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองในภารกิจ ลักษณะงานที่รับผิดชอบให้มากขึน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน รวมทัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี จะนาไปปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปีถัดไป
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามแผน และมอบกองบริหารงานบุคคลนา
ข้อมูลไปพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
๒. มอบทุกหน่วยงานประสานการจัดโครงการ/กิจกรรมไม่ให้ตรงกัน และ
ส่งเสริมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึน

วาระที่ ๔.๘.๒ กองบริหารงานบุคคลนาเสนอแผนพัฒนาบุคลากร สานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี
กองบริหารงานบุคคลได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
ดังรายละเอียดที่แนบ

๑๐
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ และที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะโดยมอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. มอบกองบริ ห ารงานบุ ค คลปรั บ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น เฉพาะของ
สานักงานอธิการบดี
๒. มอบทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ผ ล
การนาไปใช้ประโยชน์ภายหลังการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทังภายใน
และภายนอก โดยมีวิธีปฏิบัติคือ หัวหน้างานกากับติดตามและรายงานการ
นาไปใช้ประโยชน์ตามลาดับชัน
๓. มอบส านักประกันคุณภาพช่ว ยพิจารณาจัดทาแบบติดตามผลการนาไปใช้
ประโยชน์ และการตังค่าเป้าหมาย โดยประสานกับกองบริหารงานบุคคล โดย
จะเริ่มใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และจะใช้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๙ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร รอบ ๖ เดือน (ตัวบ่งชีที่
๓.๒)
ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ
ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล นัน
ในการนี กองบริห ารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ที่รับ
บริการ รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
ของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทังนีได้จัดทาผลสรุปในแต่ละด้าน
ดังนี
รอบ ๖ เดือนแรก (รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
จานวน
ข้อมูลทั่วไป
ร้อยละ
(ฉบับ)
ประเภทผู้ใช้บริการ
สายบริหาร
๑๙
๒.๖๐
สายวิชาการ
๙๔
๑๒.๘๐
สายสนับสนุน
๔๐๒
๕๔.๖๐
นักศึกษา
๖๘
๙.๒๐
อื่น ๆ
๑๕๓
๒๐.๘๐
รวม
๗๓๖
๑๐๐

๑๑
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๑. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
๑.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน
๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถตอบปัญหา/คาชีแจง/ให้คาปรึกษา
๑.๓ เจ้าหน้าที่มีความตังใจในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๔ เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
๑.๕ มีการเสนอทางเลือกการให้บริการ เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
รวม
๒. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๒.๑ มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
๒.๒ มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น
รวม
๓. ด้านการให้บริการในภาพรวม
๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ
๓.๒ สามารถนาคาตอบ/ข้อแนะนาไปปรับใช้
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

๔.๔๘
๔.๔๔
๔.๕๙
๔.๖๔
๔.๒๓
๔.๔๘

๐.๕๗๘
๐.๖๑๓
๐.๕๔๔
๐.๕๓๐
๐.๖๘๗
๐.๕๙๐

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

๔.๒๔
๔.๑๔
๔.๓๓
๔.๒๔

๐.๗๐๓
๐.๗๕๒
๐.๗๑๖
๐.๗๒๔

ดี
ดี
ดี
ดี

๔.๕๙
๔.๔๕
๔.๕๒
๔.๔๑

๐.๕๖๗
๐.๖๒๓
๐.๕๙๕
๐.๖๓๖

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. กองกลาง
๓. กองคลัง
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองบริหารงานบุคคล
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองประชาสัมพันธ์
๙. กองศิลปวัฒนธรรม
๑๐.สานักประกันคุณภาพ
รวม

จานวน (ฉบับ)
๓๔
๓๔
๘๙
๔๓
๒๘๗
๕๖
๓๐
๙๓
๓๖
๓๔
๗๓๖

ค่าเฉลี่ย
๔.๔๕
๔.๑๗
๔.๑๙
๔.๕๕
๔.๕๖
๔.๑๘
๔.๖๗
๔.๓๑
๔.๓๔
๔.๖๔
๔.๔๑

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

๑๒
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

กองคลัง
- ให้บริการดีแล้ว ขอให้พยายามต่อไป
๑
- ประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีอัธยาศัยเป็นกันเอง อยากให้ปฏิบัติหน้าที่
๑
แก่ผู้รับบริการอย่างนีไปตลอด
กองบริหารงานบุคคล
- บริการโดยรวมดีมาก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเอง ยิมแย้ม แจ่มใส อัธยาศัยดี
๑๔
เต็มใจให้บริการ ให้คาแนะนาที่ดีในเรื่องการสมัครงานและขันตอนการติดต่อมีความ
สะดวกดี และขอให้รักษาสถานภาพไปนาน ๆ
- ให้ความชัดเจนดีมากในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการเตรียมเอกสารประกอบการส่งผลงาน
๑
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนืองานมาก ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มากขึน
๓
สามารถตอบข้อสงสัยได้ดีมาก
โดยในที่ประชุม คณะกรรมการมีการปรับแก้แบบประเมิน ดังนี
๑. บรรทัดที่ ๑ หัวข้อแบบประเมิน ตัดคาว่า “ที”่ และเพิ่มคาว่า สานักงานอธิการบดี
ต่อท้าย เป็น “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานอธิการบดี”
๒. หัวข้อในตาราง ด้านที่ ๑ ด้านเจ้าหน้าที่ทใี่ ห้บริการ เปลี่ยนจาก “ที”่ เป็น “ผู้”
กลายเป็น “ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ”
๓. ในตาราง ข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ตัดคาว่า “เจ้าหน้าที่” ออก
๔. ในตาราง ข้อ ๑.๕ เปลี่ยนข้อความเป็น “มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย
เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น”
มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ รอบ ๖ เดือน
(มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. มอบกองบริหารงานบุคคลปรับแก้ไขแบบประเมินและแจ้งเวียน
ผลการประเมินให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีรับทราบ
๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานดูผลการประเมินของหน่วยงานและหาวิธีการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการให้บริการจากดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึน
โดยคานึงถึงผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดาเนินงานได้อย่างไม่อึดอัดด้วย

๑๓
วาระที่ ๔.๑๐ พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
จรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตัวบ่งชีที่ ๓.๕)
ส านั กงานอธิ ก ารบดี ข อรายงานผลการติ ด ตามการปฏิบั ติ ต ามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีทราบ ดังนี
๑. ผลการกากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จากการกากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ
๒๕๕๕ จากกองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี พบว่า ไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๒. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๕
จากการที่ ค ณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ เ ห็ น ชอบในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้
เป็ น ไปตามแผนที่กาหนดขึนนั น ในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๕ กองต่างๆ ในส านัก งานอธิการบดีได้ใ ห้
การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี
๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาหน่วยงาน
๒.๒ น าข้ อ ก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้ อ มู ล การลา การรั ก ษาวิ นั ย และการปฏิ บั ติ ต น
เหมาะสม กั บ การเป็ น ข้ า ราชการ มาเป็ น ตั ว ชี วั ด ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๕ และเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรีย นเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี
แต่อย่างใด
๒.๔ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้ าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยฯ ที่มุ่งเน้นสร้ างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เช่น
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ (วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
- เตรียมผู้บริหารสายสนับสนุน (วันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕)
- โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (วันที่ ๒๕-๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๑๔
- โครงการการจัดการความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล (วันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๕๕)
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๒.๕ กองบริหารงานบุคคล ออกหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งบุคลากรมิ ให้
เข้าไปเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท อันเป็นข้อห้ามที่เป็นความผิดทางวินัยในการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ส าหรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองบริห ารงานบุคคลในฐานะผู้ กากับ ติดตามผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ เสนอมาพร้อมนีแล้ว
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
๑. โปรดทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. โปรดพิจรณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
และเห็นชอบแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ แจ้งตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สานั กงานอธิการบดีเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
หน่วยงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบติดตามงาน
จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน SAR ของ
มี.ค. – เม.ย. ๒๕๕๖
หน่วยงานระดับกอง
สานักงานอธิการบดี
กองส่งรายงาน SAR ให้สานักงานอธิการบดี ไม่เกิน ๑๐ พฤษภาคม
หน่วยงานระดับกอง และ
๒๕๕๖
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีจัดทาเล่ม SAR ปี ๕๕ และ ไม่เกิน ๑๗ พฤษภาคม สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
๒๕๕๖
ระดับกอง และคณะกรรมการ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี๕๔
จัดทาเล่ม SAR
นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่เกิน ๒๑ พฤษภาคม
สานักงานอธิการบดี
ประจาสานักงานอธิการบดี
๒๕๕๖
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน
ไม่เกิน ๒๓ พฤษภาคม สานักงานอธิกาบดี หน่วยงาน
โดยผู้ประเมินภายใน
๒๕๕๖
ระดับกอง และคณะกรรมการ
จัดทาเล่ม SAR

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก

๑๕
วันที่ ๓๐ - ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖

นาผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

ไม่เกิน ๔ มิถุนายน
๒๕๕๖
ไม่เกิน ๕ มิถุนายน
๒๕๕๖

สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ
จัดทาเล่ม SAR
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการจัดทาเล่ม SAR

มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหั ว หน้ า หน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามผล
การดาเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพและรายงานข้อมูล ตามระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากมีระยะเวลา
ค่อนข้างจากัดในการจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ หารือเกี่ยวกับโครงสร้างของสานักประกันคุณภาพ
เนื่ องจากที่ ผ่ านมา ส านั กประกั นคุ ณภาพไม่ ได้ อยู่ ในสั งกั ดส านั กงานอธิ การบดี ซึ่ งตาม
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย สานักประกันคุณภาพเป็นหน่ วยงานภายในที่จัดตังขึนตามประกาศของ
มหาวิทยาลั ย มีฐานะเทียบเท่ากองเช่นเดียวกับกองอื่ นๆ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการดาเนินการประกั น
คุณภาพ และการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี จึงขอหารือกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับโครงสร้างสานัก
ประกันคุณภาพ ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีหรือไม่
ซึ่งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลชีแจงดังนี ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ มีกอง
หลัก ๕ กอง คือ กองกลาง กองคลั ง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
ภายหลั งมี ประกาศมหาวิ ทยาลั ย จั ดตั งหน่ วยงานภายในเป็ นกองต่ างๆเพิ่ มรวมทั งส านั กประกั นคุ ณภาพ
และก่อนหน้าที่จะจัดตังสานักงานอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีนโยบายให้
หน่ วยงานมี อิสระในการบริ หารจั ดการและเสนอของบประมาณเอง แต่ เมื่ อ จั ดตั งส านั กงานอธิ การบดี ตาม
โครงสร้างที่ชัดเจนแล้ว หน่วยงานจึงต้องอยู่ภายใต้สังกัดให้ถูกต้อง และสานักประกันคุณภาพควรมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลืองานประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดีด้วย และควรจะมีการจัดทาตัวบ่งชีตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน เหมือนหน่วยงานอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบและในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักประกันคุณภาพยินดีจะเข้า
ช่ว ยกากับ ดูแ ลตัว บ่ ง ชี ให้ ป ระสบความส าเร็จ และจะจัดทาตัว บ่ง ชีตามภารกิ จหลั ก ของหน่ว ยงานในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
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