รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๕. นางประดิษฐา
นาครักษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๖. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๐. นางสาวอรวรรณ์
ศิรพิ ราหมณ์กุล แทนผู้อานวยการกองคลัง
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งวัตถุประสงค์หลักในการจัดประชุมในครังนี เพื่อแจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับการตรวจประเมินไปเมื่อวั นที่ ๓๐ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อดาเนินการ
จัดทาแผน Improvement Plan ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และการจั ด ท าแผน
Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และทีม
เลขาคณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๗ ตัวบ่งชี
เฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ ซึ่งเท่ากับคะแนนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าว ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไว้ในรายองค์ประกอบ
และรายตัวบ่งชี จานวน ๓ ข้อ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อโปรดทราบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหน่วยงานดาเนินการดังนี
๑. หน้าที่ ๒ ของเอกสารประกอบ
- แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อ ๑ – ๒ มอบทุกหน่วยงานพิจารณา
ดาเนินการ ข้อ ๓ มอบสานักงานอธิการบดีดาเนินการ
- จุดที่ควรพัฒนา มอบสานักงานอธิการบดีดาเนินการทบทวนและ
ปรับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะไว้
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มอบทุกหน่วยงานดาเนินการ
ทบทวนตัวบ่งชีตามภารกิจหลัก ๒.๑
๒. แนวทางเสริมจุดแข็ง รายองค์ประกอบ (หน้า ๙ – ๑๒)
- องค์ประกอบที่ ๓ หน้า ๑๐ มอบมอบกองกลางดาเนินการโดย
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- องค์ประกอบที่ ๔ หน้า ๑๑ มอบกองคลังดาเนินการ
- องค์ประกอบที่ ๕ หน้า ๑๑ มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ
๓. แนวทางแก้ไข และผลการดาเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
(Improvement Plan) มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
ได้แก่ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดีและกองบริหารงาน
บุคคล ส่งมายังสานักงานอธิการบดีภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖

๓
วาระที่ ๔.๒ การจอดรถบริเวณสนามบาสเก็ตบอล และการขอกันพืนที่จอดรถ
เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ การจราจรและพืนที่จอดรถจะไม่เพียงพอสาหรับผู้
มาร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากขาดการประสานงานการขอพืนที่จอดรถกับกองกลาง ในการนี กองกลางจึง
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี
๑. ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งกองกลางเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องการขอพืนที่จอดรถ ระบุ
จานวนรถ หมายเลขทะเบียนรถ สาหรับผู้มาร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้กองกลาง
ทราบได้ทันเวลา
๒. ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่จอดรถบริเวณสนามบาสฯ
นารถออกเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้นักศึกษาทากิจกรรมต่างๆ และขอความอนุเคราะห์
กองประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ทราบในเวลา ๑๖.๒๐ น. ของทุกวันทา
การ
๓. บุ คลากรผู้ ใช้ ร ถที่ยั งไม่มีส ติ๊กเกอร์ของกองกลาง ให้ ติด ต่องานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ เพื่อขอสติ๊กเกอร์ โดยแนบสาเนาทะเบียนรถพร้อมคาขอ
คณะกรรมการแจ้งว่ามีการพบเห็นรถของพ่อค้าหรือบุคคลภายนอกเข้ามาจอดในพืนที่จอด
รถบริเวณสนามบาสด้วย ซึ่งปัจจุบันที่จอดรถสาหรับบุคลากรมีไม่เพียงพออยู่แล้วจึง อยากให้กองกลางกากับ
ดูแลในส่วนนีด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองกลางดาเนินการกาหนดเกณฑ์การจอดรถและการ
ขอรับสติ๊กเกอร์แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อวางแนวทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาจอดได้
อีก เช่น หากตรวจพบว่ามีการขอสติ๊กเกอร์เพื่อไปให้บุคคลภายนอกใช้ก็จะทาการขอสติ๊กเกอร์คืน ส่วนเหตุที่
คณะกรรมการพบเห็นนัน มอบกองกลางดาเนินการตรวจสอบ เมื่อสติ๊กเกอร์หมดอายุ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ จะไม่มีการออกสติ๊กเกอร์ให้อีก
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑ เห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพสานั กงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลและ
พัฒ นาคุณภาพการดาเนิ นงานตามที่ได้กาหนดไว้ มีตัว บ่งชีเฉพาะที่แสดงนาหนักและผู้ รับผิดชอบตาม
เป้ า หมายคุ ณ ภาพต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ การด าเนิ น งาน เริ่ ม ตั งแต่ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ สิ นสุ ด วั น ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ ๑๗ ตัวบ่งชี (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ชอบเป้ า หมายคุ ณ ภาพ และมอบทุ ก
หน่วยงานทบทวนเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี โดยนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

๔
คุณภาพภายในประกอบการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสานักงานอธิการบดี ประมาณวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมอบกองประชาสัมพันธ์และสานักประกัน
คุณภาพจัดทาตัวบ่งชี“ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึง่ เป็นตัวชีวัดในระดับกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ระดับสานักงานอธิการบดี
วาระที่ ๕.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน ของ สานักงาน
อธิการบดี (ตัวบ่งชีที่ ๔.๑)
จากมติการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๕๖ ได้มอบให้ กองคลั งแก้ไขรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕
– ๓๑ มี.ค. ๕๖) ให้มีความชัดเจนมากขึนนัน กองคลังจะขอไม่ รายงานเนื่องจากผ่านไตรมาสที่ ๒ มาแล้ว
จึงขอสรุปเป็นรายงานรอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๕๖) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า แบบรายงานซึ่งเป็นเอกสารประกอบยัง
ขาดความชัดเจนส่วนของงบประมาณเงินรายได้ ควรแยกงบเงินอุดหนุนให้ชัดเจน โดยเพิ่มช่องของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนอื่น เพื่อการพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณามอบกองคลั ง จั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้มีความชัดเจน เพื่อแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และมอบทุกหน่วยงาน
ทบทวน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
วาระที่ ๕.๓ การใช้บัตรผ่านเข้าออกอาคารสานักงานอธิการบดี
การกลาง เสนอเรื่องการใช้บัตรผ่านเข้าออกอาคารสานักงานอธิการบดี โดยกองกลางจะส่ง
มอบบัตร ผ่านเข้า - ออก อาคารสานักงานอธิการบดี ให้กับทุกหน่วยงาน ซึง่ ขณะนีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และแก้ไขบัตรที่ชารุดผิดพลาด และการบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรลงในระบบคอมพิวเตอร์ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ดังนี
๑. เมื่อใช้บัตรผ่านเข้าออกอาคาร ประตูทังหมดในบริเวณ ชัน ๑ ที่สามารถขึนอาคารได้
จะต้ อ งปิ ด การใช้ ง าน ได้ แ ก่ ประตู ด้ า นข้ า งลิ ฟ ต์ (ส าหรั บ ขนของและผู้ พิ ก าร) ประตู ด้ า นหน้ า กอง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ใช้ประตูอัตโนมัติเพียงประตูเดียว พิจารณาผู้รับผิดชอบทัง ๒ ประตู
๒. พิจารณา วิธีการแลกบัตร สาหรับบุคลากรที่ลืมบัตร /ผู้มาติดต่อ และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ
๓. พิจารณา วันเริ่มใช้ ประตูอัตโนมัติ และบัตรผ่าน
๔. ภายหลังการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องนา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นดังนี
๑. ควรปิดประตูอัตโนมัติซึ่งอยู่ด้านข้างลิฟท์เพียงประตูเดียว โดยทากุญแจล็อคประตูเพิ่ม
และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และหากมีความจาเป็นจะต้องขนของต้องแจ้งผู้รับผิดชอบดูแลกุญแจล่วงหน้า

๕
๒. การแลกบั ตร ผู้ ที่มาติ ดต่อ และผู้ ที่ลื มบัตร ต้องแลกบัตรกั บพนัก งานรักษาความ
ปลอดภัยที่หน้าลิฟท์ และวิธีการใช้บัตร คือ ทาบเข้า -ออกอาคารสานักงานอธิการบดี หากบัตรสูญหายต้อง
แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการและบุคลากร โดยมีค่าทาบัตรใหม่อยู่ที่
๒๐๐ บาท จ่ายตรงกับบริษัทผู้รับทาบัตร
๓. การเริ่มใช้บัตร จะมีการทดลองใช้ก่อน ๒ สัปดาห์ เพื่อนาปัญหาที่พบมาปรับปรุง โดย
เริ่มทดลองใช้ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องนา ควรมีบริการกระดาษชาระภายในห้องนา และทา
ป้ายขอความร่วมมือทิงกระดาษชาระลงถังขยะเท่านัน เพื่อแก้ปัญหาท่อหรือโถสุขภัณฑ์อุดตัน
มติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานดาเนินการ ดังนี
๑. ประตูอัตโนมัติ มอบกองประชาสัมพันธ์เป็น ผู้รับผิดชอบถือกุญแจ
และประสานกองกลางเพื่อทากุญแจล็อคประตูเพิ่ม สาหรับการแจ้ง
เวี ย นให้ ห น่ ว ยงานในอาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี ท ราบ ขอให้
กองกลางเป็นผู้ดาเนินการ
๒. มอบกองกลางกาหนดหลักเกณฑ์การใช้บัตรผ่านประตู เพื่อเข้า -ออก
อาคารสานักงานอธิการบดี ในแต่ละประเด็น กาหนดวันทดลองใช้
วันใช้จริง และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
๓. มอบกองกลางพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน าของอาคารส านั ก งาน
อธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สานักงานอธิการบดี
การจัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม เมษายน) โดยใช้ปีการศึกษาเป็น
หลัก เนื่องจากวาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นการรายงานผลตามตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดี ซึ่งกาหนดดังนี
คณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี
ประกั น คุ ณ ภาพ ประจ า
สานักงานอธิการบดี

ช่วงเดือน
ก.ค., ต.ค., ม.ค., เม.ย.
ก.ค., ต.ค., ม.ค., เม.ย.

สัปดาห์ที่
๓
๒

วัน
วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี

และกาหนดการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึนอยู่กับการเสนอวาระการ
ประชุมจากหน่วยงาน ซึ่งอาจมีวาระเร่งด่วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖
วาระที่ ๖.๒ งานเลียงอาลาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสานักงานอธิการบดีจะร่วมกัน จัดงานเลียงอาลาอธิการบดีและรองอธิการบดี
โดยหากกาหนดวันได้จะแจ้งให้ผู้บริหารในสังกัดสานักงานอธิการบดีทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)
ขณะนีพบว่าการดาเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ยังมีความแตกต่างกัน
ภายในหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าทุกหน่วยงานควรใช้ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน คือ ให้ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และควรมีหลักในการปฏิบัติว่า กรณีไหนควรจะมี
การส่งเอกสารฉบับที่เป็นกระดาษให้ด้วย
มติที่ประชุม ทราบและมอบกองกลางออกข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีทราบ
วาระที่ ๖.๔ การเปิด-ปิดประตูรัวมหาวิทยาลัยในตอนกลางคืน
เนื่องจากคณะกรรมการพบว่าช่วงกลางคืน ยังพบนักศึกษาขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กองกลางควรกากับดูแลหรือออกมาตรการเพื่อความปลอดภัย และกาชับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย
มติที่ประชุม

ทราบและมอบกองกลางดาเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

