
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีด้านบริหารฯและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ   พรเจิมกุล ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นายทนงค์ โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งถึงนโยบายการบริหารของรักษาการอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  
อ่ิมพิทักษ์ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องปรับวิธีการการท างานให้รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง หน่วยงานต้องปรับวิธีคิด 
วิธีการท างาน เนื่องจากท่านมีเวลาน้อย แต่จะท าให้เกิดผลงานในระยะยาว โดยวางแผนงานและวางระบบไว้ 
ในลักษณะการบริหารองค์รวมเชิงรุก ต้องเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสภาคาดหวังว่าอยากให้การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ประธานได้แจ้งว่าส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ      
วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับงบประมาณจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๖๕ คน ซึ่งขณะนี ส านักงานอธิการบดีส่งบันทึกขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว   
อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๖/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ ๓.๑ พิจารณาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผลของแผนด าเนินงาน
ของการจัดการความรู้ และให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงาน
อธิการบดี 
  กองกลางเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผลของแผนด าเนินงานของการ
จัดการความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี สรุปเป็นภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี ดังนี  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดการความรู้ 

๑. บุคลากรมีภาระงานมาก ส่งผลกระทบต่อการสร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ และมี
ทัศนคติว่าการจัดการความรู้เป็นงานที่เพ่ิมขึ นจากภาระงานประจ า 

๒. ขาดสถานที่ในการท ากิจกรรมจัดการความรู้ในบางหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 

๑. สร้างบรรยากาศ กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเอื อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

๒. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าการจัดการความรู้ให้มากขึ น 
 ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

บุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี ได้รับความรู้จากการบริหารจัดการความรู้ในการเพ่ิม
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้น าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีมี
ประสิทธิภาพ 

และกองกลางได้เสนอแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงาน
อธิการบดี โดยได้รับการถ่ายทอดจากแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานอธิการบดีเลือก
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๓ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  (ดังเอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๓.๑) 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผล
ของแผนด าเนินงานของการจัดการความรู้และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานอธิการบดี 

 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  วาระท่ี ๔.๑ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายทีผ่่านการทบทวนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ทั งนี  ได้ผ่านการทบทวนภายหลังการจัด โครงการทบทวนตัวบ่งชี              
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่    
๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการปรับเป้าหมายคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของส านักงานอธิการบดีดังเสนอ 

  วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ตามท่ี หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และทุกหน่วยงานได้
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนแล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ   

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผน Improvement Plan จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ และมอบทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน 

  วาระที่ ๔.๓ พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

กองนโยบายและแผนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี               
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี  

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานตามแผน 
๑. การรักษาความ
ปลอดภัยของส านักงาน
อธิการบดี 

- ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ช่วยดูแลบริเวณพื นที่ส านักงานฯ 
- ติดตั งประตูระบบคีย์การ์ดส าหรับ
การเข้า – ออกส านักงานอธิการบดี 
- มีมาตรการตรวจสอบผู้มาติดต่อ
งาน 

- ได้ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดย
ติดตั งบริเวณภายในอาคารทุกชั น บริเวณรอบ
อาคาร  และบริเวณรอบรั วด้านนอก โดยมี
ระบบการบันทึกภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
เก็บบันทึกข้อมูลไว้ได้ ๑๕ วัน 
- ได้ติดตั งประตูระบบคีย์การ์ดหน้าอาคาร  



 ๔ 

กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานตามแผน 
และให้สิทธิ์การเข้า – ออกอาคารแก่บุคลากร
ด้วยการใช้คีย์การ์ดที่ระบุรหัสประจ าตัว 
- ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอบถาม
ข้อมูลในเบื องต้นของผู้มาติดต่องาน มีการ
แลกบัตรประจ าตัวของผู้มาติดต่องาน และมี
การบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่องาน 
- บุคลากรช่วยกันสอดส่องดูแลและ
ระมัดระวังการสูญหายของทรัพย์สิน 

๒. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

- ด าเนินการตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรรับทราบแผนป้องกันฯ และ
รณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม 

- ด าเนินงานตามมาตรการของแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี 

- ได้แจ้งเวียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้บุคลากรรับทราบแล้ว 

๓. การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร
ส านักงานอธิการบดีเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จัดท าคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ
แจกจ่ายให้กับบุคลากร 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย 

- ได้จัดท าคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษ
เผยแพร่แก่บุคลากร  และมหาวิทยาลัย
เห็นชอบให้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั ง
มหาวิทยาลัย 

- ได้จัดรายการวิทยุ “รายการ Go Inter ไป
กับกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่องการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ออกอากาศ
ทั งหมด ๓ ครั ง 

- ได้จัดโครงการสัมมนาและสานสัมพันธ์
นักศึกษานานาชาติ  โดยมีการจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC จัดเวที
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และการ
บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 
และที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่จะควบคุมความเสี่ยงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ นในรอบปี ๒๕๕๖ ที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานดังนี  

- อาคารส านักงานอธิการบดีเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าของพื นที่ศูนย์เทเวศร์สามารถเข้าถึงได้
ง่าย มีผู้มาติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก  และได้เกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์ในบ้านพักด้านหลังศูนย์เทเวศร์  จึง



 ๕ 
ควรด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมและต่อเนื่อง  พร้อมมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่
ได้จัดท าแผนไว้แล้ว 

- ได้เกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตพื นที่กรุงเทพฯ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
พื นที่รอบบริเวณที่ตั งส านักงานอธิการบดีที่มีการยึดพื นที่เพ่ือตั งจุดชุมนุม  มีการปิดถนน  ซึ่งผลกระทบต่ อ
การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร  และมหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเพ่ือความปลอดภัย
หลายครั ง  เพ่ือให้งานราชการไม่หยุดชะงักจึงควรมีมาตรการการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ชุมนุม 

- ได้พบปัญหามีความผิดพลาดเกี่ยวกับการโอนเงินงบบุคลากร  ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังจ านวนมาก  ประกอบกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชีถ้ามีความผิดพลาดอาจส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงาน  จึงควรมีมาตรการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขั นตอน    
การปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใน ๓ กิจกรรมคือ 
๑. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๒. การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการโอนเงินงบบุคลากรเพ่ือลดความผิดพลาด 

  มติที่ประชุม รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  

  วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – 
ธ.ค. ๕๖) ของส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี  ๔.๑) 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.–ธ.ค. ๕๖) ของส านักงานอธิการบดี  
  จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ 
และให้ข้อเสนอแนะ   

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ และมอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  

๑. มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

๒. มอบกองคลังและกองนโยบายและแผน ปรับรูปแบบตารางการรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 
 
 



 ๖ 
  วาระท่ี ๔.๕ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (มิ.ย.-พ.ย. ๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑) 

ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ           
ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล นั น 

ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ค่าเฉลี่ย ๔.๓๔  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
ทั งนี ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

 
 

รอบ ๖ เดือนแรก (รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
        สายบริหาร ๒๗ ๒.๖๐ 

      สายวิชาการ  ๑๒๘ ๑๒.๓๔ 
      สายสนับสนุน ๔๖๔ ๔๔.๗๔ 
      นักศึกษา ๓๕๒ ๓๓.๙๔ 
      อ่ืน ๆ  ๖๖ ๖.๓๖ 

รวม ๑,๐๓๗ ๑๐๐ 

           
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

๑.  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ       
    ๑.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน  ๔.๔๒ ๐.๕๑๓ ดี 
    ๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา ๔.๓๕ ๐.๕๖๙ ดี 
    ๑.๓ เจ้าหน้าที่มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่  ๔.๔๗ ๐.๕๒๗ ดี 
    ๑.๔ เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง ๔.๕๖ ๐.๔๙๙ ดีมาก 
    ๑.๕ มีการเสนอทางเลือกการให้บริการ เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ๔.๑๙ ๐.๖๑๓ ดี 

รวม ๔.๔๐ ๐.๕๔๔ ดี 
๒.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
    ๒.๑ มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ๔.๒๖ ๐.๖๑๔ ดี 
    ๒.๒ มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.๐๗ ๐.๖๗๕ ดี 
    ๒.๓ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น ๔.๒๙ ๐.๖๓๐ ดี 

รวม ๔.๒๑ ๐.๖๔๐ ดี 



 ๗ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
๓.  ด้านการให้บริการในภาพรวม       

    ๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ ๔.๔๘ ๐.๕๓๒ ดี 
    ๓.๒ สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ ๔.๓๘ ๐.๕๖๒ ดี 

รวม ๔.๔๓ ๐.๕๔๗ ดี 
รวมทั้งสิ้น ๔.๓๔ ๐.๕๗๗ ดี 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๑. ส านักงานอธิการบดี ๕๗ ๔.๒๖ ดี 
๒. กองกลาง ๖๔ ๔.๔๐ ดี 
๓. กองคลัง ๗๐ ๔.๐๒ ดี 
๔. กองนโยบายและแผน ๔๖ ๔.๑๔ ดี 
๕. กองบริหารงานบุคคล ๑๐๑ ๔.๔๗ ดี 
๖. กองพัฒนานักศึกษา ๑๒๕ ๔.๔๖ ดี 
๗. กองวิเทศสัมพันธ์ ๑๐๗ ๔.๔๗ ดี 
๘. กองประชาสัมพันธ์ ๘๗ ๔.๑๓ ดี 
๙. กองศิลปวัฒนธรรม ๒๗๖ ๔.๓๗ ดี 
๑๐.ส านักประกันคุณภาพ ๑๐๔ ๔.๖๗ ดีมาก 

รวม ๑,๐๓๗ ๔.๓๔ ดี 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี 
-  บุคลากรดี มีน  าใจ ยิ มแย้มแจ่มใส ๑ 
กองกลาง  
-  ให้การบริการเป็นกันเอง ตอบค าถามได้ชัดเจน ๑ 
-  บางครั งรถไม่พอกับความต้องการ ๑ 
-  งานบางอย่างด าเนินงานช้า ๑ 

 
 
 
 



 ๘ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองบริหารงานบุคคล 
-  ให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน มีกิจกรรมการออกก าลังกายระหว่างปฏิบัติงานเป็น
กิจกรรมที่ดีมาก 

๔ 

-  ให้ค าปรึกษาได้ดี, พูดจาสุภาพ, ตั งใจให้บริการ ๔ 
-  เจ้าหน้าที่บริการดี สมควรน าเสนอต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ๓ 
กองพัฒนานักศึกษา 
-  ควรมีที่นั่งส าหรับผู้มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการ ๑ 

กองประชาสัมพันธ์ 

- สะดวก รวดเร็วได้รับข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน ทันต่อความต้องการ ๔ 
- บริการให้ข้อมูลเป็นกันเอง ให้ความส าคัญกับผู้ที่มาติดต่อสอบถาม ๑ 
- บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว เป็นมิตร บริการยิ มแย้ม แจ่มใส ๔ 
- ข้อมูลบางรายการยังไม่เป็นปัจจุบัน ๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
๑.  เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
๒.  เพ่ือพิจารณาแนวทางวิธีการที่ให้ผู้รับบริการกรอกแบบประเมิน 
๓.  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ 
๔.  เพ่ือพิจารณาจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของแต่ละหน่วยงาน 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลและร่วมกันพิจารณา   
๑. มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบผลกการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่

รับบริการของของหน่วยงาน น าผลในข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมา
พัฒนาปรับปรุง 

๒. มอบทุกหน่วยงานรับผิดชอบ เก็บข้อมูลจากผู้มาติดต่อ โดยแบ่งเป็น 
๒ รอบ (มิ.ย.-พ.ย.) (ธ.ค.-พ.ค.) และสรุปผลส่งกองบริหารงานบุคคล 

๓. มอบทุกหน่วยงานใช้แบบประเมินความพึงพอใจเดิม ตามที่
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพเสนอ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้ทุก
หน่วยงาน 

๔. จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน
ควรมีปริมาณไม่ต่ ากว่า ๑๕ ตัวอย่างต่อภาคการศึกษา 

 
 
 



 ๙ 
วาระท่ี ๔.๖ แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

   ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัย  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑   

  วาระท่ี ๔.๗ กระบวนการบริหารและการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขอความเห็นจากคณะกรรมการเรื่องโครงสร้างการบริหาร
จัดการของส านักงานอธิการบดี  โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลชี แจงว่าหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีตามโครงสร้างเกิดขึ นก่อนจะมีการจัดตั งส านักงานอธิการบดี และเมื่อท างานนานก็เกิดความอยู่ตัว 
เมื่อส านักงานอธิการบดีจัดตั งขึ นเป็นศูนย์รวมของทุกกอง กระบวนการท างานของกองก็ท าหน้าที่ เสมือน
แขนขาของส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างภายในทุกอย่างเหมือนกอง 
และไม่จ าเป็นต้องมีบุคลากรเทียบเท่ากอง แต่บริหารงานในงานที่เป็นส่วนรวม เช่น การบริหารงานประมาณ
ไม่ใช่ในส่วนย่อยๆเหมือนกอง แต่จะดูเรื่องการคุ้มค่า การบริหารงบประมาณในภาพรวม ส านักงาน
อธิการบดีสามารถใช้กองใดกองหนึ่งให้ด าเนินการแทนได้ สามารถสั่งการให้กองด าเนินการตามนโยบายหรือ
บริหารจัดการตามภารกิจใดๆได้ ขอยกตัวอย่างกรณีที่มีการทับซ้อนงานกันก่อให้เกิดความสับสน เช่น การ
ส่งแผนหรือการรายงานผลแผน ให้หน่วยงานส่งข้อมูลไปที่หน่วยงานไหนระหว่างส านักงานอธิการบดีและ
กองนโยบายและแผน ซึ่งตามที่จริงแล้วส านักงานอธิการบดีสามารถมอบกองนโยบายและแผน จัดท าแผน
ของส านักงานอธิการบดีได้เลย กองนโยบายและแผนก็ต้องท างาน ๒ กระบวนงาน คือแผนระดับส านักงาน
อธิการบดี และแผนระดับมหาวิทยาลัย มองว่าทุกกองท างานระดับมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อมี
ส านักงานอธิการบดี กองก็ต้องท างานระดับส านักงานอธิการบดี  และเพ่ือลดความซ  าซ้อนขอเสนอว่า
ส านักงานอธิการบดีไม่ควรมีภาระงานซ  าซ้อนกับภาระงานของกอง เพ่ือลดอัตรก าลังและงบประมาณ และ
เสริมประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขอรับเป็นข้อเสนอไว้พิจารณา  เพ่ือปรับ
ระบบบริหารจัดการภายในส านักงานอธิการบดีต่อไป  

ผู้อ านวยการกองนโยบายชี แจงว่า การด าเนินงานที่เกิดปัญหานั น เนื่องจากการที่
หน่วยงานในสังกัดต้องส่งข้อมูลให้ส านักงานอธิการบดีก่อน ส านักงานอธิการบดีจึงจะส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเสนอว่า ควรจะให้ทุกกองส่งมาที่กองนโยบายและ
แผน และกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก็จะ



 ๑๐ 
พิจารณาในภาพรวมของแผนในทุกกอง และสั่งให้กองนโยบายและแผนด าเนินการต่อไป ซึ่งในประเด็นนี 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีสรุปว่าเราควรปรับกระบวนการท างานเข้าหากัน เพ่ือให้การท างานเป็นไป
ได้ก่อน เนื่องจากเรายังไม่มีกระบวนการบริหารจัดการตามสายบังคับบัญชา ที่ทุกเรื่องต้องผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ถ้าเพ่ิมขั นตอน ก็ต้องเพ่ิมอัตราก าลัง ในตอนนี นโยบายทุกอย่างยังไม่ชัดเจนก็ให้
ด าเนินการตามเดิมไปก่อน แต่จะพยายามปรึกษาหารือกันมากขึ น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการท างาน  
การปฏิบัติงานขอให้ใช้แนวทางของผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลไปก่อน และพิจารณาปรับกันในบางเรื่อง  

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการแทน
ส านักงานอธิการบดีในภารกิจที่ส านักงานอธิการบดีมอบหมาย โดยขอให้ประสานหรือปรึกษาหารือกัน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความสับสนและซ  าซ้อน 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  วาระท่ี ๕.๑ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณประจ าเดือน
ตุลาคม-มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ส านักงานอธิการบดีขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี  
  ๑. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน ที่ก าหนดขึ นนั น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี     
  ๑.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน 
  ๑.๒ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคม-มกราคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรใน
ส านักงานอธิการบดีแต่อย่างใด 
  ๑.๓ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
   - จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก (เม่ือวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  

  จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โปรดทราบผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  มติที่ประชุม รับทราบ ส านักงานอธิการบดีไม่มีผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระที่ ๖.๑ ทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งว่าส านักประกันคุณภาพจะด าเนินการจัดโครงการ
อบรมผู้ตรวจสายสนับสนุน เนื่องจากปีการศึกษาหน้า สกอ.จะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ จึงไม่อยากใช้อบรมสายวิชาการ 
ซึ่งตอนนี อยู่ระหว่างการน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 วาระที่ ๖.๒ ระบบห้องน  าและกิจกรรม ๕ส   

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพเสนอว่าระบบน  าในห้องน  าของอาคารส านักงาน
อธิการบดีมีปัญหาบ่อยครั งมาก ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยด้วย ส านักงานอธิการบดีควรมีมาตรการ
บริหารจัดการส่วนนี หรือไม่ และในส่วนของกิจกรรม ๕ ส ไม่มีความคืบหน้าเลย ว่าจะให้หน่วยงาน
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบกองกลางดูแลระบบน  าในห้องน  าและก ากับ
การด าเนินงานกิจกรรม ๕ส เพ่ือตอบแผนกลยุทธ์ต่อไป 

เลิกประชุมเวลา    ๑๗.๔๕  น. 

 
  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 

                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


