รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๕. นางประดิษฐา
นาครักษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๖. นางสาวลักขณา
จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๗. นายทนงค์
โพธิ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๙. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๐. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ แทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งในที่ประชุม จานวน ๒ เรื่อง ดังนี
วาระที่ ๑.๑ กาหนดการจัดประชุมของสานักงานอธิการบดี
เดิมกาหนดไว้ ๔ ครังต่อปี ในเดือนกรกฎาคม ตุลาคม มกราคม และเมษายน และในปี
การศึกษาใหม่ เริ่มตังแต่ ๑ สิงหาคม ๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๕๘ มหาวิทยาลัยกาหนดตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปีการศึกษา ระดับหน่วยงานประมาณเดือนกรกฎาคม และระดับมหาวิทยาลัย ประมาณเดือน
สิงหาคม – กันยายน ซึ่งสานักประกันคุณภาพจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบในภายหลัง ฉะนันกาหนดการประชุม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เราจะยังคงจัดตามกาหนดเดิมที่กล่าวไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒
วาระที่ ๑.๒ การเร่งรัดและติดตามงาน
การสรรหาคณบดีที่จะมีการสรรหาใหม่ จานวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และภายหลังเสร็จสินงานกีฬาพระนครเกมส์ งานของมหาวิทยาลัยต้อ งเร่งรัดให้
เต็ ม รู ป แบบ เช่ น งานประกั น คุ ณ ภาพ งานแผนและงบประมาณ ยั งชะลออยู่ ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารของทุ ก
หน่วยงานเร่งรัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และแผนกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึน พร้อมทังกากับติดตามงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ พิจารณาแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 4.1 มีมติ ดังนี้
ข้อ ๑ แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ ๑. (ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรในการถ่ายทอดความรู้ จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ในองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และจาก
บุคคลากรรุ่นใหม่ สู่บุคคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน IT ใหม่) มอบทุกหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า โดยคนรุ่นใหม่แบ่งปันเรื่องเทคโนโลยี (IT) แก่คนรุ่นเก่า และคน
รุ่นเก่าแบ่งปันเรื่องขันตอนการทางาน ความรู้และข้อมูลต่างๆ และมอบกองกลางประสานจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี และจัดเก็บผลต่อไป
ข้อ 2. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ 2. (พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใ ช้ ใ ห้ ง่ ายต่ อ การพิ จ ารณา วางแผน ควบคุ มและตั ด สิ น ใจ) มอบ 3 หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ องกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP BPM HRM ได้แก่ กองคลัง กองนโยบายและแผน และกอง
บริหารงานบุคคล พัฒนารูปแบบการรายงานให้ง่ายต่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
ข้อ 3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ควรจัดทาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ล ะหน่ว ยงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการพัฒ นาการให้บริการที่ดี)
มอบกองบริ ห ารงานบุ คคลหารือกับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดทาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ในการนี้ หน่วยงานได้ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
๑. กองกลางเสนอแผน Improvement Plan ในส่วนแนวทางเสริมจุดแข็งใช้กระบวนการการ
จัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่บุค ลากรรุ่นใหม่ ใน
องค์ความรู้ที่สั่งสมมา และจากบุคคลากรรุ่นใหม่ สู่บุคคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน IT ใหม่

๓
๒. การจัดทาImprovement Plan ในส่วนแนวทางเสริมจุดแข็งพัฒนารูปแบบการรายงาน
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ให้ง่ายต่อการพิจารณา วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ จาก ๓ หน่วยงาน
ดังนี้
- ERP
กองคลังอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผน
- BPM กองนโยบายและแผนเสนอแผนการดาเนินการ จานวน ๒ ข้อ
- HRM กองบริหารงานบุคคลเสนอแผนการดาเนินการ จานวน ๒ ข้อ
๓. การจัดทาImprovement Plan ในส่วนของข้อเสนอแนะในการปรับปรุง กองบริหารงาน
บุคคล เสนอแผน Improvement Plan ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนาผลการวิเคราะห์มาจัดทาแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน Improvement Plan ดัง
เสนอ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเสนอแนะว่า Improvement plan ในข้อเสนอแนะ “ควร
จัดทาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละหน่ว ยงานให้ เป็น
รูปธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ ดี” ช่องแผนการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ไม่สอดคล้อง
กั บ ช่ อ งข้ อ เสนอแนะ ควรน าข้ อ เสนอแนะของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น มาใส่ ด้ ว ย กอง
บริหารงานบุคคลควรประสานหน่วยงานให้ใส่ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินลงใน Improvement Plan
ด้วย
ในส่วนของข้อเสนอแนะ “พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ให้
ง่ า ยต่ อ การพิ จ ารณา วางแผน ควบคุ ม และตั ด สิ น ใจ”นั น คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
มหาวิทยาลัยมีระบบ Business Intelligent (BI) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้รูปแบบรายงานที่ง่ายและ
นาไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจได้ และมอบผู้อานวยการกองนโยบายและแผนประสานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนาระบบ BI ต่อไป หรือกองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล
และกองคลัง จะมีการพัฒนารูปแบบรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบ
อื่น
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผน Improvement Plan จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖ และมอบหน่วยงานดาเนินการดังนี
๑. มอบกองบริ ห ารงานบุ ค คลประสานหน่ว ยงานปรั บ Improvement Plan ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
๒. มอบผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผนประสานส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องการพัฒนาระบบ BI และมอบกองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง
พัฒนารูปแบบรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายต่อการใช้งานของแต่ละหน่วยงานและนาเสนอ
ในที่ประชุมครังต่อไป

๔
๓. มอบกองกลางและกองนโยบายและแผน ปรับเพิ่มตัวชีวัดของแผน Improvement
Plan ส่งสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๔. มอบกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคลเก็บข้อมูลตาม
แผน Improvement Plan
วาระที่ ๓.๒ การจัดทา Improvement Plan จากผลการประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
เมื่อวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2557 วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาผลการประเมิน ผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของสานักงานอธิการบดี มีมติมอบ
สานักประกันคุณภาพดาเนินการจัดทา Improvement Plan จาก ๓ ประเด็นดังนี้
๑. ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการทางาน
๒. เป็นการเพิ่มภาระการทางานจากงานเดิม
๓. สินเปลืองเวลา และทรัพยากรจาเป็นมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึนและนาเสนอในการประชุมครังต่อไป
จึ งเสนอที่ ป ระชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และส านักประกัน คุณภาพอยู่ระหว่า ง
ดาเนินการตามมติที่มอบหมาย
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่ว มกันพิจารณามอบส านักประกันคุณ ภาพจัดทาแผน
Improvement Plan จาก ๓ ประเด็นดังกล่าว เพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๓ การจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP BPM
HRM)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 วาระที่ ๔.๕ เรื่องพิจารณาการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP BPM HRM) มีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ ERP – กองคลัง BPM – กองนโยบายและแผน และ
HRM – กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการจัดเก็บแบบประเมิน และรายงานผลการประเมิน ความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะระบบที่หน่วยงานรับผิดชอบ) มายังสานักงานอธิการบดี
เพื่อนาเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
๒. การจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เก็บปีละ ๑ ครัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนแจ้งที่ประชุมว่า ระบบBPM ดาเนินการไปแล้วเมื่อปีที่
แล้ว และเมื่อดาเนินการด้านแผนในปีนี ก็จะดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องไปถึงการประสานกับสานักวิทย
บริการฯเพื่อทาระบบเอง และในส่วนของระบบ ERP ผู้อานวยการกองคลังแจ้งว่าเมื่อปีที่แล้วได้ดาเนินการไป
แล้ว ส่วนปีนียังไม่ได้ดาเนินการ

๕
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหน่ว ยงานที่ดูแลทัง ๓ ระบบ ได้แก่ กองคลั ง กอง
นโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เ สร็ จ สิ นก่ อนการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดั บ ส านัก งานอธิก ารบดี ภายในเดื อ น
กรกฎาคม
วาระที่ ๓.๔ กิจกรรม ๕ส และการซ้อมป้องกันอัคคีภัย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 วาระที่ ๓.๑ เรื่องกิจกรรม ๕ส กองกลางชี้แจงในที่ประชุมว่าอยู่ระหว่าง
ดาเนิ น การและจะแจ้ ง เกณฑ์ การประเมิ นให้ คะแนน และกาหนดการตรวจ ๕ส ให้ ห น่ว ยงานในสั งกั ด
สานักงานอธิการบดีต่อไปนั้น
และที่ ป ระชุมในวาระที่ ๖.๕ เรื่องการซ้อมป้ องกั นอัค คีภัย ได้ มอบหมายให้ กองกลาง
ดาเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัยตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ต้องซ้อมเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้กองกลางแจ้งเวียนให้คณะดาเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของคณะด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของการกาหนดตรวจ ๕ส ผู้อานวยการกองกลางได้แจ้งที่ประชุมว่า กองกลางได้
แจกแบบฟอร์ ม การตรวจประเมิ น ไปยั ง หน่ ว ยงานแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดวั น ประชุ ม เพื่ อ แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการตรวจ และกาหนดวันตรวจ ซึ่งจะดาเนินการภายหลังงานกีฬาพระนครเกมส์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ การทบทวนเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๕.๑ มีมติมอบให้ ทุกหน่วยงานทบทวนค่าเป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมิน ตามเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทังตัวบ่งชีหลักและตัว
บ่งชีตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ตัวบ่งชีที่ ๒.๑ ย่อย) ส่งมายังสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมทังมอบสานักงานอธิการบดีปรับเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ต่อไป นัน
จากการทบทวนตัวบ่งชีค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน ตามเป้าหมายคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ ส.ค.๕๗ – ๓๑ ก.ค.๕๘) ตัวบ่งชีหลัก ๖ องค์ประกอบ
๑๖ ตัวบ่งชี หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีแจ้งยืนยันข้อมูลตามเดิม ไม่ มีการแก้ไข ในส่วนตัวบ่งชีที่
๒.๑ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน มี ๒ หน่วยงานที่แจ้งขอเปลี่ยนตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน คือ กอง
นโยบายและแผน (ปรับลดเหลือ ๒ ตัวบ่งชี) และกองกลาง (เฉพาะงานบริหารทั่วไป)
จึ งขอเสนอที่ป ระชุมเพื่ อ พิจ าณาให้ ข้อเสนอแนะ และเห็ นชอบเป้า หมายคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าเกณฑ์การประเมินของสกอ.ที่ใช้วัดผลการประกัน
คุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก หากปรับเกณฑ์การ

๖
ประเมินในตัวบ่งชีหลักของสานักงานอธิการบดี หน่วยงานจะรับภาระหนักและส่งผลให้การดาเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนันการทบทวนเป้าหมายคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยืนยันตามเดิมจะ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวบ่งชีตามภารกิจหลัก (ตัวบ่งชีย่อย ๒.๑) ตามที่ ๒ หน่วยงานแจ้งเปลี่ยนแปลงไว้
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนแจ้งว่า ได้ปรับตัวบ่งชีเฉพาะตามภารกิจหลักจาก ๖ ตัว
บ่งชีเหลือ ๒ ตัวบ่งชี เป็นตัวบ่งชีใช้วัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในกอง และตัวบ่งชีใช้
วัดการพัฒนาคุณภาพงาน/ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ ซึ่งอาจจะเลือกมาอย่างน้อยปีละ ๒ งาน
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าตัวบ่งชีเฉพาะที่กองนโยบายและแผนเสนอ สามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้ชัดเจนและมีการวัดผลเชิงพัฒนาด้วย ซึ่งหน่วยงานอื่นในสานักงานอิการบดีสามารถ
นาไปเป็นแบบอย่างได้ ทังนีในปีนีให้กองนโยบายใช้ตัวบ่งชีตามภารกิจหลักที่กองนโยบายและแผนเสนอเพื่อ
นาร่องก่อน
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ และหากหน่วยงานใดมีความพร้อมจะปรับใช้ตัวบ่งชีตามภารกิจหลัก ตามที่กองนโยบายและแผน
เสนอ ให้แจ้งมายังสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัวบ่งชี ๑.๑)
วาระที่ ๔.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี
สานักงานอธิการบดี กาหนดให้หน่ วยงานในสังกัดรับผิดชอบดาเนินการตัวชี้วัด
ตามค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สานักงานอธิการบดี
10 หน่วยงาน จานวน 14๕ ตัวชี้วัด หน่วยงานดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด 1๔๒ ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๓ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี้
หน่วยงาน
๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองพัฒนานักศึกษา
๖. กองประชาสัมพันธ์
๗. กองศิลปวัฒนธรรม
๘. กองวิเทศสัมพันธ์
๙. สานักงานอธิการบดี
10.สานักประกันคุณภาพ
รวม

ตัวชี้วัด
9
4
4๔
9
24
21
9
3
18
4
14๕

รับผิดชอบดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย
9
4
4๔
7
24
๒๐
๙
3
18
4
1๔๒

สาหรับตัวชีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน ๓ ตัวชีวัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)

ร้อยละ
100
100
100
77.77
100
๙๕.๒๓
๑๐๐
100
100
100
๙๗.๙๓

๗
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ซึ่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผนชีแจงที่ประชุมว่า ตัวชีวัด กิจกรรมของกองนโยบาย
และแผน ไม่บรรลุเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนด้านอื่น และมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน แนว
ทางแก้ไข คือ ผู้บริหารต้องกากับดูแล
และในส่วนตัวชีวัดที่ไม่บรรลุของกองประชาสัมพันธ์ได้ชีแจงว่า ตัวชีวัด “จัดทาคู่มือการให้
และรั บ บริ การที่มี คุณภาพของแต่ล ะหน่ว ยงาน” ไม่ ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งจะนามาดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณของกอง
ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบทุกหน่วยงานกากับ ดูแลการดาเนินงานในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้วย
วาระที่ ๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตัวบ่งชี
๑.๑)
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
สานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัด กากับติดตามการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้เป็นไป
ตามแผน
วาระที่ ๔.๓ รายงานการประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๗ (ตัวบ่งชีที่ ๓.๒)
ตามที่ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีในการประชุมครังที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๔ ตุล าคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็ นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้แจ้งให้หน่วยงานดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้กอง
บริหารงานบุคคลนัน
กองบริหารงานบุคคลได้จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๗
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๘
มติที่ประชุม คณะกรรมการรั บ ทราบรายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ และมอบกองบริหารงานบุคคลปรับรูปแบบการสรุปรายงานการประเมินผลการดาเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของฯ ส่งกลับมายังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตัว
บ่งชีที่ ๓.๕)
กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีทราบ ดังนี
๑. ผลการกากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จากการกากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ
๒๕๕๗ จากกองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๒. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗
จากการที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงาน ที่กาหนดขึนนัน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี
๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาหน่วยงาน
๒.๒ นาข้อกาหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชีวัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
และเดือนกันยายน ๒๕๕๗
๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่
ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในสานักงานอธิการบดีแต่อย่าง
ใด
๒.๔ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
(ก) โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน (วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๙
(ข) โครงการธรรมาภิบาลในองค์กร (วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
(ค) พัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจาปี ๒๕๕๗ (กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗) (กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
(ง) โครงการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
(จ) โครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่ (วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
(ช) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ (วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อให้แจ้งบุคลากรทราบว่าการ
ปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นไปหาประโยชน์ ให้ถือเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคลในฐานะผู้กากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ เสนอมาพร้อมนีแล้ว
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
๑. โปรดทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชีที่ ๓.๖)
กองกลาง ได้ เสนอผลการด าเนิน งานตามแผนการจั ดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ และขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สานักงานอธิการบดี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าแผนการจัดการแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดีควรปรับให้ท้าทายมากขึน เนื่องจากผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทุก
หน่วยงานสูงกว่าเป้าหมาย และมีหลายหน่วยงานมีจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ ๑๐๐
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบกองกลางประสานศูนย์การจัดการความรู้ปรับเป้าหมายใน
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดีให้มีความท้าทายมากขึน

๑๐
วาระที่ ๔.๖ พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กองนโยบายและแผนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี รอบ ๑๒
เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
กิจกรรมควบคุม
แผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานตามแผน
1. การเบิกจ่ายงบ
- ให้ความรู้หรือถ่ายทอดวิธีการ
- กองคลังได้จัดโครงการพัฒนา
บุคลากร
ตรวจสอบเอกสารและระเบียบการ ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร ด้าน
เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ ในเดือนธันวาคม 2557
- ตรวจสอบข้อมูลการจ้าง/คาสั่ง
- มีการตรวจสอบสถานะ/ข้อมูล การ
จ้างพนักงานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง
- ตรวจสอบยอดโอนเงินเข้าบัญชี ชั่วคราวในทุกๆ เดือน หากมีกรณีลาออกกอง
ธนาคาร
บริหารงานบุคคล จะดาเนินการส่งคาสั่งให้
- สอบทานการเบิกจ่ายเงินกับ กองคลังและงดการโอนจ่ายเงินเดือนทันที
ระบบ ERP และ HRM ให้มีความ
- มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกให้มี
ถูกต้องตรงกัน
ยอดเงินตรงกับยอดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
และต้องตรงกับ Slip เงินเดือน
- มีการสอบทานข้อมูลระหว่างระบบ
ERM และ HRM และมีการหารือระหว่าง
บุคลากรที่รับผิดชอบระบบ ERM และ HRM
เป็นระยะ
2. การปฏิบัติงานภายใต้
- จัดเวรยามเพื่อรักษาความ
- มีการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
สถานการณ์ชุมนุมทาง
ปลอดภัย
เพื่อดูแลอาคารและสถานที่ และหากเกิด
การเมือง
- มีความพร้อมในการ
เหตุการณ์ไม่สงบ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทุก
ปลอดภัยแจ้งสานักงานอธิการบดีทราบโดย
ระดับ และร่วมกันเฝ้าระวัง
ทันที
สถานการณ์และแจ้งข่าวสาร
- ได้มีการจัดทาทาเนียบบุคลากรของ
- ประชุมเพื่อรับทราบ
ทุกหน่วยงาน โดยแจ้งที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ติดต่อ ของผู้บริหารและบุคลากร
- จัดหาพื้นที่สานักงานสารอง
- บุคลากรได้ร่วมกันเฝ้าระวัง และ
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
รายงานสถานการณ์/ ข้อมูลข่าวสารโดยผ่าน
- ดาเนินการตามกฎหมาย หากมี ทางเว็บไซต์ เฟซบุค โทรศัพท์
การบุกรุกสถานที่
- สานักงานอธิการบดี ประสานงานกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์พระนครเหนือ
ให้เป็นพื้นทีส่ านักงานสารองในการปฏิบัติงาน
หากบุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่
อาคารสานักงานอธิการบดีได้

กิจกรรมควบคุม
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของสานักงาน
อธิการบดี

๑๑
แผนบริหารความเสี่ยง
การรักษาความปลอดภัย
- ใช้ระบบกล้องวงจรปิดช่วยดูแล
รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
ของสานักงานอธิการบดี
- มีมาตรการตรวจสอบผู้มา
ติดต่องาน
- มีมาตรการให้บุคลากรใช้บัตร
ผ่านประตูระบบคีย์การ์ดสาหรับ
เข้า-ออก
- ตรวจสอบโต๊ะทางาน/อุปกรณ์
สานักงาน ให้มีความแน่นหนาและ
แข็งแรง
- รณรงค์ให้บุคลากรระมัดระวัง
ในทรัพย์สิน และช่วยกันดูแล
ทรัพย์สินและความปลอดภัย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ดาเนินมาตรการตามแผน
ป้องกัน และระงับอัคคีภัยของ
สานักงานอธิการบดี
- เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรรับทราบแผนป้องกันฯ
และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม

ผลการดาเนินงานตามแผน
- สานักงานอธิการบดีได้ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งบริเวณ
ภายในอาคารทุกชั้น เพื่อช่วยดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาติดต่อ และ
แลกบัตรผ่านเข้า - ออกในอาคาร
- บุคลากรใช้บัตรผ่านประตูระบบคีย์
การ์ดสาหรับเข้า – ออกในอาคาร
- มีการแจ้งซ่อมแซมโต๊ะทางานที่กุญแจ
ชารุด ให้มีสภาพที่ใช้งานและให้มีความแน่น
หนาอยู่เสมอ

- ได้ดาเนินการตามแผนป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
- ดาเนินการแจ้งเวียนแผนฯ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานทราบ และให้หัวหน้า
หน่วยงานนาแผนฯ ไปแจ้งเวียนให้บุคลากร
รับทราบ และดาเนินงานตามแผนฯ

และที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะควบคุมความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี ๒๕๕๗ ที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหายภายในสานักงาน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอาคารสานักงานอธิการบดีเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่ศูนย์เทเวศร์สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย มีผู้มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก จึงควรดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุม
และ มีความต่อเนื่อง พร้อมดาเนินมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้จัดทาแผนไว้แล้ว
- จากเหตุการณ์กรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้พบว่าเงิน
ฝากในธนาคารได้หายไปจานวนมาก ซึ่งพบปัญหาเมื่อเวลาที่จะมีการถอนเงินออกจากธนาคาร และ
ประกอบกับกองคลังเคยพบปัญหาทุจริตเกี่ยวกับการโอนเงินงบบุคลากร จึงควรกาหนดมาตรการควบคุม
การปฏิบัติงานด้านการเงินในทุกๆ งาน ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยลดความผิดพลาดและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานได้
- ส านั กงานอธิก ารบดีไ ด้ รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น ตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๗ เพื่ อ ก่อ สร้ า งอาคาร
เอนกประสงค์ ซึ่ ง อาคารนี้ ก ว่ า จะเซ็ น สั ญ ญาก่ อ สร้ า งและส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ก็ เ กื อ บปลายปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ ว จึ งทาให้ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเลยในปี ๒๕๕๗ และในรัฐ บาลชุดนี้มี

๑๒
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน จึงควรที่จะบริหาร
สัญญาการก่อสร้างอาคารนี้ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใน ๔ กิจกรรมคือ
๑. การบริหารสัญญาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
๒. การบริหารและควบคุมงานด้านการเงิน
๓. การรักษาความปลอดภัยของสานักงานอธิการบดี
๔. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
มติที่ประชุม รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และมอบคณะกรรมการประกันคุณภาพสานักงานอธิการบดีในส่วนที่เป็นบุคลากรของกองนโยบาย
และแผนดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบ
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๗) และแจ้ ง ยอดจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบยอดจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการกองคลังชีแจงว่า ยอดเงินคงเหลือในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๔
จานวน ๓๗,๗๔๗,๑๓๖.๓๐ จะเป็นยอดที่คงเหลือจากสิ่งก่อสร้าง ที่ติดปัญหาเรื่องแบบทาให้เพิ่งเซ็นสัญญา
และเบิกงวดแรกไม่ทัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมอบกองคลังปรับรูปแบบการรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกับกองนโยบายและแผน
ให้มีการแจ้งปัญหา และการเปรียบเทียบ%การเบิกจ่ายกับปีที่แล้วด้วย และเห็นชอบงบประมาณประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดี
วาระที่ ๔.๘ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๕๗)
ของสานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.–ธ.ค. ๕๗) ของสานักงานอธิการบดี (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๔.๘)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑
และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑

๑๓
คณะกรรมการพิจารณารับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วาระที่ ๔.๙ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ ๖ เดือนแรก (มิ.ย.-พ.ย.
๕๖) ของสานักงานอธิการบดีประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ตัวบ่งชีที่ ๕.๑)
ตามที่ กองบริ หารงานบุ คคล ได้ เวี ยนแจ้ งแบบประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ที่ รั บบริ การ ให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล นั้น
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการของหน่วยงาน
ในสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕7) ปีการศึกษา ๒๕๕7 ซึ่งผลการ
ประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.4๖ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้จัดทา
ผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้
รอบ ๖ เดือนแรก (รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕7)
จานวน
ข้อมูลทั่วไป
ร้อยละ
(ฉบับ)
ประเภทผู้ใช้บริการ
สายบริหาร
38
2.12
สายวิชาการ
165
9.19
สายสนับสนุน
985
54.87
นักศึกษา
302
16.82
อื่น ๆ
305
16.99
รวม
1,795
๑๐๐
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๑. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
๑.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน
๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถตอบปัญหา/คาชี้แจง/ให้คาปรึกษา
๑.๓ เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
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

4.48
4.47
4.59
4.62
4.31
4.49

0.545
0.557
0.524
0.520
0.640
0.557

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

4.36
4.26
4.41
4.34

0.877
0.649
0.627
0.718

ดี
ดี
ดี
ดี

๑๔
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๓. ด้านการให้บริการในภาพรวม
๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ
๓.๒ สามารถนาคาตอบ/ข้อแนะนาไปปรับใช้
รวม
รวมทั้งสิน้

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.58
4.50
4.54
4.46

ระดับ
ความ
คิดเห็น

0.527
0.575
0.551
0.609

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕7)
หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. กองกลาง
๓. กองคลัง
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองบริหารงานบุคคล
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองประชาสัมพันธ์
๙. กองศิลปวัฒนธรรม
๑๐.สานักประกันคุณภาพ
รวม

จานวน (ฉบับ)
35
143
210
70
413
199
93
116
336
180
1,795

ค่าเฉลี่ย
4.50
4.44
4.38
4.73
4.49
4.30
4.47
4.42
4.45
4.40
4.46

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

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สานักงานอธิการบดี
1. ควรติดตามแฟ้มเอกสารเมื่อเสนอเรื่องแล้ว
2. ก่อนเสนอเรื่องควรอ่านให้ละเอียดก่อนว่าควรผ่านหน่วยงานใด หรือบุคคลใดก่อนหลัง
กองกลาง
1. ควรเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
2. โทรศัพท์มือถือไม่เคยรับ (เพราะทุกครั้งที่โทรจะมีเรื่องด่วน)
3. ดีค่ะ บริการดีค่ะ
4. ลิฟท์ปิดเร็วเกินไป ทาให้คนที่มีงานค้างและทางานเยอะต้องเดินลงซึ่งไม่สมเหตุสมผลควรปิด
ให้ช้าลงอีก
5. ที่กั้นระเบียงชั้น 5 ครึ่ง ควรปรับปรุงให้เรียบร้อย
6. ทางขึ้นบันไดหน้าตึก มีที่จอดรถจักรยนต์ ซึ่งทาให้ไม่มีที่เดินควรเว้นไว้สาหรับคนที่เดินขึ้นบันไดด้วย
7. ปัญหาน้าแอร์หยดลงไปข้างล่าง (ลงหัว) ควรแก้ไข
8. ใจดี และค่อยๆ อธิบายจนเข้าใจ น่ารักมากๆเลย

ความถี่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

๑๕
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองคลัง
- ต้อนรับดี บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว ดีอยู่แล้ว
กองนโยบายและแผน
- ให้บริการเป็นมิตร ดีมากค่ะ
กองบริหารงานบุคคล
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ให้คาปรึกษา แนะนาเป็นกันเองในการบริการ
ดีอยู่แล้ว ประทับใจในการให้บริการ การให้บริการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่
2. ควรจัดให้มีการให้บริการด้านความรู้ ข้อมูลในการขอผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์เป็นระยะ
ให้การอบรมสาหรับผู้สนใจ และต้องการทาผลงานทางวิชาการ เฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น
3. น่าจะมีการสมัครงานโดยผ่านเว็บไซต์ ควรให้มีการสมัครงานระบบ Online น่าจะมีการ
อัพเดตข้อมูล เพราะไม่สามารถเปิดข้อมูลในเว็บไซต์ได้ เข้าเว็บไซต์และปริ้นใบสมัครไม่ได้
เว็บไซต์ล่ม
4. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ทาให้ได้ทราบข้อมูลการรับสมัคร
5. การเปิดรับสมัครตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ควรเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งให้มากกว่านี้ คือ ควรเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นปริญญาโททุกสาขา เป็นต้น
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คาปรึกษาดีมาก อัธยาศัยเป็นกันเอง ประทับใจในการให้บริการ
7. ได้รับบริการที่ดีมากและประทับใจ เป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก
8. มีความประทับใจจากผู้อาวุโสที่มารับบริการ อย่างมากสุดๆ ไม่นึกว่าจะมีข้าราชการที่ดีๆ
มีน้าใจ และเอาใจใส่ในงานที่ให้บริการที่ดีเช่นนี้ ขอได้รับความขอบคุณ จากอาจารย์อาวุโส
9. ดีมาก ให้ความเป็นกันเองกับผู้มาขอใช้บริการ หากมีการทาข้อมูลเป็นแผ่นพับน่าจะดี
กองประชาสัมพันธ์

ความถี่
6
1
5
1
5
1
1
9
3
1
1

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเต็มใจในการให้บริการมากๆ

1

2. Perfect
กองศิลปวัฒนธรรม
1. มีการบริการเป็นกันเอง
2. มีความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
3. ตอบคาถามชัดเจน เข้าใจง่าย

1
2
1
1

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบกองกลางจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สาหรับพนักงานขับรถ แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อประเมิน และนาผลมา
ปรับปรุงการให้บริการ โดยไม่นามาคิดค่าเฉลี่ยรวมกับหน่วยงาน และเวียนให้คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดีตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น แล้วนาข้อเสนอของคณะกรรมการฯ มาสรุปจัดทาแบบประเมินฯ และ

๑๖
แจ้งเวียนคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องมีการจัดประชุม แล้วจึง
นามาใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณารั บ ทราบผลการประเมิ นความพึ งพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และมอบทุกหน่วยงานนาผลไปวิเคราะห์ว่าควรพั ฒนาปรับปรุงด้านใด เพื่อ
พัฒนาการบริการให้ดีขึนกว่าเดิม และมอบกองกลางจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สาหรับพนักงานขับรถ แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

