
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุอินทนลิ ๑ ชัน้ ๕  อาคารสาํนักงานอธิการบดี   

--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   ๒. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
   ๓. นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
   ๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๖. นางวันดี   เอนกจํานงค์พร  ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
   ๗. นางศรีสุดา   อยู่แย้มศร ี ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ 
   ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
   ๙. นางสาวจนิตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง 
 ๑๐. นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ ์  กองกลาง 
 ๑๑. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล กองกลาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

 - 

ผู้เขา้ร่วมประชุม    
 -  

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   เน่ืองจากเป็นการประชุมครั้งแรก ประธานจึงแจ้งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ ดังน้ี  
    ๑. กําหนดนโยบาย และใหค้วามเห็นชอบแผนงานของสํานักงานอธิการบดี  ให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
    ๒. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 



 ๒

    ๓. พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีของสํานักงานอธิการบดี 
    ๔. จัดระบบบริหารในสํานักงานอธิการบดี 
    ๕. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ดังน้ัน เรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี เป็นเรื่องที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/          
หน่วยงานได้ดําเนินการและเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 
  กองนโยบายและแผนเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึ่งได้ผ่านการทบทวน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังเอกสารแนบ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มอบกอง
นโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ        
ประจําปีของหน่วยงาน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี 

 ๔.๒ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  สํานักงานอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา             
๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI) สํานักงานอธิการบดี จากการประชุมทบทวน       
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดที่แนบ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมอบให้สํานักงานอธิการบดีประกาศใช้ และแจ้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพต่อไป 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบสํานักงานอธิการบดี 

 



 ๓

 ๔.๓ การประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(ตัวบ่งช้ี ๑.๑ , ๒.๑) 
  กองนโยบายและแผนรายงานการดําเนินงาน ดังน้ี 
  สํานักงานอธิการบดี กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดําเนินการตัวช้ีวัด ตามค่า
เป้าหมายความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานอธิการบดี ๘ หน่วยงาน 
จํานวน ๖๙ ตัวช้ีวัด หน่วยงานดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ๖๒ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๘๖ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานในสังกัดมีดังน้ี 
 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

(จํานวนตัวชี้วัด) 
การบรรลุเป้าหมาย 
(จํานวนตัวชี้วัด) 

ร้อยละของ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๑. กองกลาง ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๒. กองคลัง ๘ ๘ ๑๐๐ 
๓. กองบริหารงานบุคคล ๙ ๘ ๘๘.๘๙ 
๔. กองนโยบายและแผน ๑๘ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
๕. กองวิเทศสัมพันธ์ ๓ ๒ ๖๖.๖๗ 
๖. กองพัฒนานักศึกษา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๗. กองประชาสัมพันธ์ ๖ ๖ ๑๐๐ 
๘. กองศิลปวัฒนธรรม ๕ ๔ ๘๐ 

รวม ๖๙ ๖๒ ๘๙.๘๖ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ         
การประจําปี 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ๑. ควรทบทวนค่าเป้าหมายหรือให้ความรู้แก่บุคลากรเกีย่วกับการจัดทําตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการ     
ปฏิบัติงาน 
 ๒. ควรจัดทําฐานข้อมูล เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี                  
ดําเนินการดังเสนอ 

 ๔.๔ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตัวบ่งช้ี ๑.๑, ๒.๑) 

  กองนโยบายและแผน ได้นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔             
ของสํานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ 



 ๔

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมอบทุกหน่วยงานให้กํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้             
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบทุกหน่วยงาน 

 ๔.๕ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓)  
  กองนโยบายและแผน รายงานการดําเนินงานดังน้ี  
  หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดําเนินการตัวช้ีวัด ตามค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จทีกํ่าหนดของแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๒ ตัวบ่งช้ี
หน่วยงานดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ๑๘ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานในสังกัด มีดังน้ี 
 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

(จํานวนตัวชี้วัด) 
การบรรลุเป้าหมาย 
(จํานวนตัวชี้วัด) 

ร้อยละของการ
บรรลเุปา้หมาย 

๑. กองคลัง ๑ ๑ ๑๐๐ 
๒. กองบริหารงานบุคคล ๑๑ ๘ ๗๒.๗๓ 
๓. กองพัฒนานักศึกษา ๗ ๗ ๑๐๐ 
๔. กองศิลปวัฒนธรรม ๑ - - 
๕. กองประชาสัมพันธ์ ๒ ๒ ๑๐๐ 

รวม ๒๒ ๑๘ ๘๑.๘๒ 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนงานกลยุทธ์ ต่อไป 
           ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและให้ขอ้เสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. ควรทบทวนค่าเป้าหมายหรือให้ความรู้แก่บุคลากรเกีย่วกับการจัดทําตัวช้ีวัด ผลสําเร็จ        
ของการปฏิบัติงาน 
   ๒. ควรจัดทําฐานข้อมูล เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
 
 ๔.๖ การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งช้ี ๓.๙)  
  กองนโยบายและแผน ได้รายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ             
๒๕๕๓ และการคัดเลือกความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ           
๒๕๕๔ ดังน้ี  



 ๕

      ๔.๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ            
๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงานอธิการบดีใช้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๓            
กิจกรรมที ่๔ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย 

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เสนอที่ประชุม ดังน้ี  

  -  ได้ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการเขียนแบบรูปรายการ  และการกําหนดรายละอียด      
คุณลักษณะครุภัณฑ์  ใหแ้ก่หน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ขั้นตอน         
การก่อสร้างเร่ิมต้นไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผนดําเนินการ/งวดงาน 

  -   หน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม   มีการขอแก้ไขแบบฯ เป็นระยะ  
ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการให้คําปรึกษา/แนะนําการแก้ไข  และได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขและส่งเรื่องคืนโดยเร็ว
แล้ว 

  - ได้ตรวจพบปัญหาผู้รับจ้างดําเนินการร้ือถอนงานล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้  จึงได้ดําเนินการจัด
ประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์  และเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ทําสัญญาไว้  
และได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 
  -  ใน ปี ๒๕๕๓ ไม่มมีติ ครม. เก่ียวกับการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง  จึงไม่มีการปรับแผน
ดําเนินงานสิ่งก่อสร้าง 

  มติที่ประชุม  รับทราบผลการดําเนินงาน 
   ๔.๖.๒ การคัดเลือกความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยง            

ของแต่ละหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี ประกอบกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ปัญหาที่พบจากการดําเนินงาน  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ ปี ๒๕๕๓ จะได้
พิจารณาความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี  ดังน้ี 

 
ความเสี่ยง ด้านของความเสี่ยง เหตุผลในการพิจารณาให้เป็นความเสี่ยง แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง
ยังไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไป
ตามงวดงานทีก่าํหนด 

ด้านการปฏิบัตงิาน -  การก่อสร้างอาคารใหม/่ปรบัปรุง
ส่ิงก่อสร้างล่าชา้  ไม่เป็นไปตามงวด
งาน 
-  อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่าํกว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนด  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

-  หากมีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ
ส่ิงก่อสร้าง  ให้เร่งรัดให้แก้ไขโดยเร็ว 
-  ควบคุมการกอ่สร้างให้เป็นไปตาม
งวดงานทีก่ําหนด 
-  หากพบปัญหาสําคัญให้รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ  
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ความเสี่ยง ด้านของความเสี่ยง เหตุผลในการพิจารณาให้เป็นความเสี่ยง แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 

๒. การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี  
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย           
ที่กําหนด 

ด้านกลยุทธ ์ -  การดําเนินโครงการบางโครงการมี
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตํ่ากว่า
เป้าหมายทีก่ําหนด 
-  มีการยกเลิกการดําเนินงานบางงาน   
เนื่องจากมีสถานการณท์างการเมืองใน
บริเวณพื้นที่ตัง้สํานักงานฯ                  

-  จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการ  
เพื่อไม่ให้จัดโครงการซํ้าซ้อนเวลา 
-  ให้มีการปรับแผนการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 
 

๓. มีทรพัย์สินสูญหาย
ภายในสํานักงานอธิการบด ี

ด้านความปลอดภัย
ในทรัพย์สินและ
สวัสดิภาพของ

บุคลากร 

-  มีรายงานทรพัย์สินสูญหายใน
สํานักงานอธกิารบด ี

-  สร้างมาตราการรกัษาความ
ปลอดภัยในสํานักงานอธิการบดี  
อาท ิ
๑. การติดตัง้กล้องวงจรปดิ 
๒. กล่ันกรองผู้มาติดต่องานใน
เบื้องต้น  เช่น การแลกบัตร
ประจําตัว   การจดบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับธรุะของผู้มา
ติดต่อ 
๓. รณรงค์ให้บคุลากรระมัดระวังใน
ทรัพย์สิน  และช่วยกันสอดส่องดูแล 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ความเสี่ยง  ๓ ความเสี่ยงข้างต้นน้ี   เป็นความเสี่ยงของ

สํานักงานอธิการบดี ในปี ๒๕๕๔  และมอบสํานักงานอธิการบดี แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดรับทราบ 
ดําเนินการตามแผนในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 

 ๔.๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอความเห็นชอบงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ สาํนักงานอธิการบดี (ตัวบ่งช้ี ๔.๑)  
        กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) และแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอธิการบดี              
ดังตาราง 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลยักําหนด 

   มติที่ประชุม   รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้              
ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย  
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 ๔.๘ ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอธิการบดี                     
(ตัวบ่งช้ี ๓.๗) 
        กองกลาง ได้เสนอขอความเห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔                  
สํานักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบกองกลาง ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ             
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

 ๔.๙ แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 
๒๕๕๔ (ตัวบ่งช้ี ๓.๒) 
        ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี                         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย                   
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี ประกอบกับการประเมิน                     
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา (Training Needs) ของบุคลากรและการวิเคราะห์สมรรถนะและ
ความสามารถของบุคลากรของแต่ละบุคคล จึงได้สรุปเป็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดี ๓ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มคีวามรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเก่ียวกับระบบงานและภาระงาน               
ที่รับผิด และการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีจติสํานึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อ       
องค์กร ดังรายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ที่แนบมาพร้อมน้ี 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ                       

   มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔.๑๐ การพิจารณาองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖) 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคําสั่งที ่๔๙๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๓๐            
มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีขึ้น ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองนโยบาย
และแผน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อํานวยการกองวิเทศ
สัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการ นางสาวจินตนา  
คุ้มอยู่ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ์ และนางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
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๑. กําหนดนโยบาย และใหค้วามเห็นชอบแผนงานของสํานักงานอธิการบดี 
๒. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
๓. พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีของสํานักงานอธิการบดี 
๔. จัดระบบบริหารในสํานักงานอธิการบดี 
๕. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตลอดจนบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี หรือไม่ อย่างไร  

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครอบคลุมตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามท่ีปรากฏในคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ มีความครอบคลมุ
ภารกิจโดยรวมแล้ว  เห็นควรให้คงองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อไป       

 ๔.๑๑ การพิจารณาแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔          
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖) 

  ด้วยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ (ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินประการหน่ึงคือ มีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานประจําปี (ปีงบประมาณ) โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริม และกํากับดูแล              
ให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

  เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตนเองในเรื่องดังกล่าว กองบริหารงาน
บุคคล จึงจัดทาํแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ให้
บุคลากรได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามรายละเอียดแผนงาน โครงการในเอกสารแนบมา 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการประจาํสํานักงานอธิการบดี โปรดทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

   มติที่ประชุม  ทราบ และเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑  การรายงานผลการกํากับติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓                  

(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖) 

  จากการกํากับตดิตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสํานักงานอธิการบด ี
กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการปฏิบัตติามจรรยาบรรณเพื่อทราบดงันี้ 

๑. ปีงบการศึกษา ๒๕๕๓ (เดอืนมิถุนายน ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๓) ในสํานักงานอธิการบดี 
ไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณแตอ่ย่างใด 

๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยฯ ไดด้ําเนินการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ซึง่กองต่าง ๆ ในสํานักงานอธกิารบดีได้ดําเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวทิยาลัยจัดให้มขีึ้น ดงันี ้ 

   ๒.๑ จัดส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม หรือสัมมนาในโครงการตา่ง ๆ เช่น 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทีมงานกบัการปฏิบัตงิานสู่ความสําเร็จ                 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
- โครงการสรา้งเสริมราชการใสสะอาด วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
- โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วนัที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓             

และวันที่ ๒๐ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
   ๒.๒ นําข้อมลูเกี่ยวกับการลา พฤตกิรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวทิยาลัย มาเป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ เพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดอืนและค่าตอบแทนแก่
บุคลากร ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเม่ือเดือนเดือน
เมษายน ๒๕๕๓ และเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

   ๒.๓ แจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือข้อประพฤติผิดจรรยาบรรณทีพ่ึง 
ละเว้น ตามหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัย (หนังสือมหาวทิยาลัย ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๒๕๐๒  ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๓) เพื่อใหบุ้คลากรในสังกดัรับทราบและถือปฏิบัต ิ

๓. กองบริหารงานบุคคล ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณและ
วินัย จากช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทกุเดือน พบว่าในช่วงระหว่างเดือน 
มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่ปรากฏว่ามขี้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรใน
สํานักงานอธกิารบดีแต่อย่างใด  

  จึงเรียนมาเพือ่เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดโีปรดทราบ 

   มติที่ประชุม    รับทราบผลปฏิบัติตามจรรยาบรรณของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๒๕  น. 
 



 ๑๐ 

                                             นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล 
                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


