รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีด้านบริหารฯและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๖. นางประดิษฐา
นาครักษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๗. นางสาวรุ่งฤทัย
ราพึงจิต
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ
พรเจิมกุล ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๐. นายทนงค์
โพธิ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงนโยบายการบริหารของรักษาการอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ
อิ่มพิทักษ์ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องปรับวิธีการการทางานให้รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง หน่วยงานต้องปรับวิธีคิด
วิธีการทางาน เนื่องจากท่านมีเวลาน้อย แต่จะทาให้เกิดผลงานในระยะยาว โดยวางแผนงานและวางระบบไว้
ในลักษณะการบริหารองค์รวมเชิงรุก ต้องเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสภาคาดหวังว่าอยากให้การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ประธานได้แจ้ งว่า ส านั กงานอธิการบดีจะดาเนินการจัด โครงการอบรมสั ม มนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานั กงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ
วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับงบประมาณจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๖๕ คน ซึ่งขณะนีสานักงานอธิการบดี ส่งบันทึกขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ พิจารณาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผลของแผนดาเนินงาน
ของการจัดการความรู้ และให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สานักงาน
อธิการบดี
กองกลางเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผลของแผนดาเนินงานของการ
จัดการความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี สรุปเป็นภาพรวมของ
สานักงานอธิการบดี ดังนี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานจัดการความรู้
๑. บุคลากรมีภาระงานมาก ส่งผลกระทบต่อการสร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ และมี
ทัศนคติว่าการจัดการความรู้เป็นงานที่เพิ่มขึนจากภาระงานประจา
๒. ขาดสถานที่ในการทากิจกรรมจัดการความรู้ในบางหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
๑. สร้างบรรยากาศ กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมการทางานที่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเอือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
๒. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทาการจัดการความรู้ให้มากขึน
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
บุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี ได้รับความรู้จากการบริหารจัดการความรู้ในการเพิ่ม
สมรรถนะและประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้นาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ งพัฒ นางานและพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ การดาเนินงานของส านักงานอธิการบดีมี
ประสิทธิภาพ
และกองกลางได้เ สนอแผนการจัด การความรู้ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านัก งาน
อธิการบดี โดยได้รับการถ่ายทอดจากแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักงานอธิการบดีเลือก
แผนการจั ด การความรู้ แผนที่ ๓ ซึ่ง สอดคล้ องกับการดาเนินงานของส านักงานอธิ การบดี (ดังเอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๑)
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประสิทธิผล
ของแผนดาเนินงานของการจัดการความรู้ และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดี

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นเป้าหมายทีผ่ ่านการทบทวนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ครังที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ทั งนี ได้ ผ่ า นการทบทวนภายหลั ง การจั ด โครงการทบทวนตั ว บ่ ง ชี
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิ ภาพขององค์กร : สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่
๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเป้าหมายคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการปรับเป้าหมายคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของสานักงานอธิการบดีดังเสนอ
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และทุกหน่วยงานได้
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และมอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผน Improvement Plan จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ และมอบทุกหน่วยงานดาเนินการตามแผน
วาระที่ ๔.๓ พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
กองนโยบายและแผนได้ ร ายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
รอบ ๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี
กิจกรรมควบคุม
แผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานตามแผน
๑. การรักษาความ
- ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- ได้ติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดย
ปลอดภัยของสานักงาน ช่วยดูแลบริเวณพืนที่สานักงานฯ
ติดตังบริเวณภายในอาคารทุกชัน บริเวณรอบ
อธิการบดี
- ติดตังประตูระบบคีย์การ์ดสาหรับ อาคาร และบริเวณรอบรัวด้านนอก โดยมี
การเข้า – ออกสานักงานอธิการบดี ระบบการบันทึกภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
- มีมาตรการตรวจสอบผู้มาติดต่อ เก็บบันทึกข้อมูลไว้ได้ ๑๕ วัน
งาน
- ได้ติดตังประตูระบบคีย์การ์ดหน้าอาคาร

กิจกรรมควบคุม

๔
แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานตามแผน
และให้สิทธิ์การเข้า – ออกอาคารแก่บุคลากร
ด้วยการใช้คีย์การ์ดที่ระบุรหัสประจาตัว
- ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอบถาม
ข้อมูลในเบืองต้นของผู้มาติดต่องาน มีการ
แลกบัตรประจาตัวของผู้มาติดต่องาน และมี
การบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่องาน
- บุคลากรช่วยกันสอดส่องดูแลและ
ระมัดระวังการสูญหายของทรัพย์สิน
๒. การป้องกันและระงับ - ดาเนินการตามแผนป้องกันและ - ดาเนินงานตามมาตรการของแผนป้องกัน
อัคคีภัย
ระงับอัคคีภัย
และระงับอัคคีภัยของสานักงานอธิการบดี
- เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
- ได้แจ้งเวียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
บุคลากรรับทราบแผนป้องกันฯ และ ให้บุคลากรรับทราบแล้ว
รณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม
๓. การเตรียมความ
- จัดทาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ - ได้จัดทาคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษ
พร้อมของบุคลากร
แจกจ่ายให้กับบุคลากร
เผยแพร่แก่บุคลากร และมหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดีเพื่อ - ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
เห็นชอบให้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทัง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัย
- ได้จัดรายการวิทยุ “รายการ Go Inter ไป
กับกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่องการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ออกอากาศ
ทังหมด ๓ ครัง
- ได้จัดโครงการสัมมนาและสานสัมพันธ์
นักศึกษานานาชาติ โดยมีการจัดนิทรรศการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC จัดเวที
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และการ
บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
และที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะควบคุมความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานและสถานการณ์ที่เกิดขึนในรอบปี ๒๕๕๖ ที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานดังนี
- อาคารสานักงานอธิการบดีเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าของพืนที่ศูนย์เทเวศร์สามารถเข้าถึงได้
ง่าย มีผู้มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก และได้เกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์ในบ้านพักด้านหลังศูนย์เทเวศร์ จึง

๕
ควรดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รั ดกุมและต่อเนื่อง พร้อมมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่
ได้จัดทาแผนไว้แล้ว
- ได้เกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตพืนที่กรุงเทพฯ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
พืนที่รอบบริเวณที่ตังสานักงานอธิการบดีที่มีการยึดพืนที่เพื่อตังจุดชุมนุม มีการปิดถนน ซึ่งผลกระทบต่ อ
การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร และมหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัย
หลายครัง เพื่อให้งานราชการไม่หยุดชะงักจึงควรมีมาตรการการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ชุมนุม
- ได้พบปัญหามีความผิดพลาดเกี่ยวกับการโอนเงินงบบุคลากร ทาให้ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังจานวนมาก ประกอบกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชีถ้ามีความผิดพลาดอาจส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงาน จึงควรมีมาตรการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขันตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใน ๓ กิจกรรมคือ
๑. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๒. การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการโอนเงินงบบุคลากรเพื่อลดความผิดพลาด
มติที่ประชุม รั บ ทราบผลการบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. –
ธ.ค. ๕๖) ของสานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.–ธ.ค. ๕๖) ของสานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑
และให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ และมอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
๒. มอบกองคลังและกองนโยบายและแผน ปรับรูปแบบตารางการรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

๖
วาระที่ ๔.๕ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (มิ.ย.-พ.ย. ๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตัวบ่งชีที่ ๕.๑)
ตามที่ กองบริ หารงานบุ คคล ได้ เวี ยนแจ้ งแบบประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ที่ รั บบริ การ
ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล นัน
ในการนี กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของ
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ทังนีได้จัดทาผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี
รอบ ๖ เดือนแรก (รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้ใช้บริการ
สายบริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม

จานวน
(ฉบับ)

ร้อยละ

๒๗
๑๒๘
๔๖๔
๓๕๒
๖๖
๑,๐๓๗

๒.๖๐
๑๒.๓๔
๔๔.๗๔
๓๓.๙๔
๖.๓๖
๑๐๐

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

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น

๔.๔๒
๔.๓๕
๔.๔๗
๔.๕๖
๔.๑๙
๔.๔๐

๐.๕๑๓
๐.๕๖๙
๐.๕๒๗
๐.๔๙๙
๐.๖๑๓
๐.๕๔๔

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

๔.๒๖
๔.๐๗
๔.๒๙
๔.๒๑

๐.๖๑๔
๐.๖๗๕
๐.๖๓๐
๐.๖๔๐

ดี
ดี
ดี
ดี

๗
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๓. ด้านการให้บริการในภาพรวม
๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ
๓.๒ สามารถนาคาตอบ/ข้อแนะนาไปปรับใช้
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าเฉลี่ย
๔.๔๘
๔.๓๘
๔.๔๓
๔.๓๔

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน คิดเห็น
๐.๕๓๒
๐.๕๖๒
๐.๕๔๗
๐.๕๗๗

ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. กองกลาง
๓. กองคลัง
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองบริหารงานบุคคล
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองประชาสัมพันธ์
๙. กองศิลปวัฒนธรรม
๑๐.สานักประกันคุณภาพ
รวม

จานวน (ฉบับ)
๕๗
๖๔
๗๐
๔๖
๑๐๑
๑๒๕
๑๐๗
๘๗
๒๗๖
๑๐๔
๑,๐๓๗
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สานักงานอธิการบดี
- บุคลากรดี มีนาใจ ยิมแย้มแจ่มใส
กองกลาง
- ให้การบริการเป็นกันเอง ตอบคาถามได้ชัดเจน
- บางครังรถไม่พอกับความต้องการ
- งานบางอย่างดาเนินงานช้า

ค่าเฉลี่ย
๔.๒๖
๔.๔๐
๔.๐๒
๔.๑๔
๔.๔๗
๔.๔๖
๔.๔๗
๔.๑๓
๔.๓๗
๔.๖๗
๔.๓๔

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ความถี่
๑
๑
๑
๑

๘
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

กองบริหารงานบุคคล
- ให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน มีกิจกรรมการออกกาลังกายระหว่างปฏิบัติงานเป็น
กิจกรรมที่ดีมาก
- ให้คาปรึกษาได้ดี, พูดจาสุภาพ, ตังใจให้บริการ
- เจ้าหน้าที่บริการดี สมควรนาเสนอต่อหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
- ควรมีที่นั่งสาหรับผู้มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการ
กองประชาสัมพันธ์
- สะดวก รวดเร็วได้รับข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน ทันต่อความต้องการ
- บริการให้ข้อมูลเป็นกันเอง ให้ความสาคัญกับผู้ที่มาติดต่อสอบถาม
- บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว เป็นมิตร บริการยิมแย้ม แจ่มใส
- ข้อมูลบางรายการยังไม่เป็นปัจจุบัน

๔
๔
๓
๑
๔
๑
๔
๑

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๑. เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
๒. เพื่อพิจารณาแนวทางวิธีการที่ให้ผู้รับบริการกรอกแบบประเมิน
๓. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ
๔. เพื่อพิจารณาจานวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของแต่ละหน่วยงาน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับทราบผลและร่วมกันพิจารณา
๑. มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบผลกการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ที่
รับบริการของของหน่วยงาน นาผลในข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมา
พัฒนาปรับปรุง
๒. มอบทุกหน่วยงานรับผิดชอบ เก็บข้อมูลจากผู้มาติดต่อ โดยแบ่งเป็น
๒ รอบ (มิ.ย.-พ.ย.) (ธ.ค.-พ.ค.) และสรุปผลส่งกองบริหารงานบุคคล
๓. มอบทุ ก หน่ ว ยงานใช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจเดิ ม ตามที่
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพเสนอ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้ทุก
หน่วยงาน
๔. จานวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน
ควรมีปริมาณไม่ต่ากว่า ๑๕ ตัวอย่างต่อภาคการศึกษา

๙
วาระที่ ๔.๖ แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่ วยงานในส านั กงานอธิ การบดี และให้ สอดคล้ องกั บแผนยุ ทธศาสตร์ ของส านั กงานอธิ การบดี และ
มหาวิทยาลัย
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒนาบุ คลากรส านั กงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
วาระที่ ๔.๗ กระบวนการบริหารและการกากับติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีขอความเห็นจากคณะกรรมการเรื่องโครงสร้างการบริหาร
จัดการของสานักงานอธิการบดี โดยผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลชีแจงว่าหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีตามโครงสร้างเกิดขึนก่อนจะมีการจัดตังสานักงานอธิการบดี และเมื่อทางานนานก็เกิดความอยู่ตัว
เมื่อสานักงานอธิการบดีจัดตังขึนเป็นศูนย์รวมของทุกกอง กระบวนการทางานของกองก็ทาหน้าที่ เสมือน
แขนขาของสานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี ไม่จาเป็นต้องมีโครงสร้างภายในทุกอย่างเหมือนกอง
และไม่จาเป็นต้องมีบุคลากรเทียบเท่ากอง แต่บริหารงานในงานที่เป็นส่วนรวม เช่น การบริหารงานประมาณ
ไม่ ใ ช่ ใ นส่ ว นย่ อ ยๆเหมื อ นกอง แต่ จ ะดู เ รื่ อ งการคุ้ ม ค่ า การบริ ห ารงบประมาณในภาพรวม ส านั ก งาน
อธิการบดีสามารถใช้กองใดกองหนึ่งให้ดาเนินการแทนได้ สามารถสั่งการให้กองดาเนินการตามนโยบายหรือ
บริหารจัดการตามภารกิจใดๆได้ ขอยกตัวอย่างกรณีที่มีการทับซ้อนงานกั นก่อให้เกิดความสับสน เช่น การ
ส่งแผนหรือการรายงานผลแผน ให้หน่วยงานส่งข้อมูลไปที่หน่วยงานไหนระหว่างสานักงานอธิการบดีและ
กองนโยบายและแผน ซึ่งตามที่จริงแล้วสานักงานอธิการบดี สามารถมอบกองนโยบายและแผน จัดทาแผน
ของสานักงานอธิการบดีได้เลย กองนโยบายและแผนก็ต้องทางาน ๒ กระบวนงาน คือแผนระดับสานักงาน
อธิการบดี และแผนระดับมหาวิทยาลัย มองว่าทุกกองทางานระดับมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อมี
ส านั กงานอธิการบดี กองก็ต้องทางานระดับส านักงานอธิการบดี และเพื่อลดความซาซ้อนขอเสนอว่ า
สานักงานอธิการบดีไม่ควรมีภาระงานซาซ้อนกับภาระงานของกอง เพื่อลดอัตรกาลังและงบประมาณ และ
เสริมประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีขอรับเป็นข้อเสนอไว้พิจารณา เพื่อปรับ
ระบบบริหารจัดการภายในสานักงานอธิการบดีต่อไป
ผู้ อ านวยการกองนโยบายชี แจงว่ า การด าเนิ น งานที่ เ กิ ด ปั ญ หานั น เนื่ อ งจากการที่
หน่วยงานในสังกัดต้องส่งข้อมูลให้สานักงานอธิการบดีก่อน สานักงานอธิการบดีจึงจะส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน และผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลเสนอว่า ควรจะให้ทุกกองส่งมาที่กองนโยบายและ
แผน และกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีก็จะ

๑๐
พิจารณาในภาพรวมของแผนในทุกกอง และสั่งให้กองนโยบายและแผนดาเนินการต่อไป ซึ่งในประเด็นนี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีสรุปว่าเราควรปรับ กระบวนการทางานเข้าหากัน เพื่อให้การทางานเป็นไป
ได้ก่อน เนื่องจากเรายังไม่มีกระบวนการบริหารจัดการตามสายบังคับบัญชา ที่ทุกเรื่องต้องผ่านผู้อานวยการ
ส านั กงานอธิการบดี ถ้า เพิ่ มขันตอน ก็ต้องเพิ่ม อัตรากาลั ง ในตอนนี นโยบายทุกอย่างยังไม่ชัดเจนก็ใ ห้
ดาเนินการตามเดิมไปก่อน แต่จะพยายามปรึกษาหารือกันมากขึน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการทางาน
การปฏิบัติงานขอให้ใช้แนวทางของผู้อานวยการบริหารงานบุคคลไปก่อน และพิจารณาปรับกันในบางเรื่อง
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบกองในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การแทน
สานักงานอธิการบดีในภารกิจที่สานักงานอธิการบดีมอบหมาย โดยขอให้ประสานหรือปรึกษาหารือกัน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนและซาซ้อน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามจรรยาบรรณประจาเดือน
ตุลาคม-มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดีขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีทราบ ดังนี
๑. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จากการที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามแผน ที่กาหนดขึนนัน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี
๑.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาหน่วยงาน
๑.๒ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคม-มกราคม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรใน
สานักงานอธิการบดีแต่อย่างใด
๑.๓ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
- จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก (เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี โปรดทราบผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ สานักงานอธิการบดีไม่มีผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ ทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการส านั กประกันคุณภาพแจ้งว่าส านักประกันคุณภาพจะดาเนินการจัดโครงการ
อบรมผู้ตรวจสายสนับสนุน เนื่องจากปีการศึกษาหน้า สกอ.จะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ จึงไม่อยากใช้อบรมสายวิชาการ
ซึ่งตอนนีอยู่ระหว่างการนาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ ระบบห้องนาและกิจกรรม ๕ส
ผู้ อ านวยการส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพเสนอว่ า ระบบน าในห้ อ งน าของอาคารส านั ก งาน
อธิการบดีมีปัญหาบ่อยครังมาก ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยด้วย สานักงานอธิการบดีควรมีมาตรการ
บริ ห ารจั ด การส่ ว นนี หรื อ ไม่ และในส่ ว นของกิ จ กรรม ๕ ส ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า เลย ว่า จะให้ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการอย่างไรบ้าง
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบกองกลางดูแลระบบนาในห้องนาและกากับ
การดาเนินงานกิจกรรม ๕ส เพื่อตอบแผนกลยุทธ์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

