รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที1่ /๒๕๕9
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๑3.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๖. นางประดิษฐา
นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๘. ดร. สุวรรณา
กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๑. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1.นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี ลาคลอด
เริ่มประชุมเวลา ๑3.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจาสานักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในเดือนเมษายน เดิมกาหนดไว้เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 3
ของเดือน ดังนันในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่อง จึงขอเลื่อนกาหนดการประชุมเป็น
วันที่ 21 เมษายน 2559

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี

เวลา 13.30 น.

วันที่ 28 เมษายน 2559

คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี

เวลา 13.30 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ 4/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558
ตามที่สานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการทบทวน ตัวบ่งชี ค่าเป้าหมายและเกณฑ์ประเมิน
เพื่อพัฒนาสานักงานอธิการบดี เมื่อวันทีท 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 และได้มีการทบทวนเป้าหมาย
คุณภาพของสานักงานอธิการบดี โดยมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการพิจารณา
การตังค่าเป้าหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ในการประชุมครังที่ 1/2559
วันที่ 28 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบค่าเป้าหมายคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558
โดยมีแก้ไข ข้อ 1.2 จาก ค่าเฉลี่ ย 3.51 เป็ น 3 คะแนน ส านักงานอธิการบดีออกหนังสือแจ้งเวียนให้
หน่วยงานรับทราบและฝากผู้อานวยการทุกท่านจัดทาค่าเป้าหมายภายในหน่ วยงานพร้อมทังให้หัวหน้างาน
ลงนามรับรองเพื่อรับทราบค่าเป้าหมายและกากับดูแล ข้อ 1.2 ของหน่วยงานด้วย
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลตามแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 255๗
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดาเนินการตัวชีวัด ตามค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จที่กาหนดของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑๓๑ ตัวชีวัด
หน่วยงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ๑๑๓ ตัวชีวัด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็น โดยตัวชีวัดจานวน
18 ตัวชีวัดยกไปปีการศึกษา 2558
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลตามแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 255๗
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบทุ ก หน่ ว ยงานกั บ ไปทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก
งานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2558 โดยสานักงานอธิการบดีจะออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานอีกครัง
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พศ.2558 ของสานักงานอธิการบดี
ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558)
กองคลั ง ได้ เสนอรายงานการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิน รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของ
แต่ละหน่วยงานหากผิดพลาดจะได้ประสานกองคลังให้แก้ไขให้ พร้อมทังเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายต่อไป

๓
วาระที่ 4.4 พิจารณารับ ทราบผลการบริห ารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
กองนโยบายและแผนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ดังนี
กิจกรรมควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงฯ

กิจกรรมที่ 1
1. หากมีการแก้ไขแบบรูป
การบริหารสัญญา รายการ ให้มีการกากับ ติดตาม
การก่อสร้างอาคาร เร่งรัดการแก้ไขและส่งเรื่องคืน
เอนกประสงค์
โดยเร็ว
(ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร)

กิจกรรมที่ 2
การบริหารและ
ควบคุมงานด้าน
การเงิน
(ความเสี่ยงด้าน
การเงิน)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
- มีการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยการขอเปลี่ยนแปลงพืนที่ใช้สอย
ให้เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
เร่งรัดการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เพื่อติดตามงานเป็นระยะ

- มีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อกากับดูแลให้ผู้รับจ้างดาเนินการตาม
2. มีการเร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับ แผนงานที่กาหนด
จ้างดาเนินการตามแผนงาน
- มีการเร่งรัดติดตาม โดยแต่งตังคณะกรรมการตรวจ
พร้อมทังรายงานความก้าวหน้า การจ้าง เพื่อติดตามงานทุก 1 เดือน เพื่อให้การก่อสร้าง
หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัย
เป็นไปตามงวดงานที่กาหนด
ทราบฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- ได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างส่งงวดงานตามกาหนด โดยปีงบประมาณ
3. มีการกากับติดตามให้ผู้รับ พ.ศ. 2558 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 30,000,000
จ้างส่งงวดงานตามแผน และ บาท ตามงวดงาน ดังนี
ตามสัญญา
ที่กาหนดไว้ งวดที่ 3 วันที่ 24 ก.พ.58 เป็นเงิน 5,021,040 บาท
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้
งวดที่ 4 วันที่ 10 เม.ย.58 เป็นเงิน 12,174,690 บาท
ครบถ้วนตามสัญญา
งวดที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.58 เป็นเงิน 11,550,965 บาท
งวดที่ 6 วันที่ 9 ก.ค.58 เป็นเงิน 1,253,305 บาท
1. ตรวจสอบยอดเงินของ
- มีการตรวจสอบยอดเงินของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการจ่ายเงิน และ
มหาวิทยาลัยด้านการจ่ายเงิน การโอนเงินของธนาคารให้มีความถูกต้อง และตรงกับยอดการ
และการโอนเงินของธนาคารให้ เบิกจ่ายจริงทุกรายการ
มีความถูกต้อง
- มีมาตรการตรวจสอบ และเปรียบเทียบระหว่างบัญชีธนาคารกับ
2. ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ ระบบ ERP ทุกบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความถูกต้องตรงกัน
ระหว่างบัญชีธนาคารกับระบบ
ERP ให้มีความถูกต้องตรงกัน - มีการตรวจสอบสลิปของธนาคาร กับยอดเงินรับฝากประจาวัน
ของกองคลังให้ตรงกับเอกสารที่ตังเบิกในระบบการเบิกจ่ายเงิน
3. ตรวจสอบสลิปของธนาคาร ของภาครัฐ (GFMIS) ทุกรายการ
กับยอดเงินรับฝากประจาวัน
ของ
กองคลังให้ตรงกับ
- มีการถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ยอดทังหมด
การทางานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่
2 – 4 ธันวาคม 2557
4. ให้ความรู้หรือถ่ายทอด
วิธีการตรวจสอบเอกสารและ
ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน

๔
กิจกรรมควบคุม
กิจกรรมที่ 3
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
สานักงาน
อธิการบดี
(ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย)

กิจกรรมที่ 4
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
(ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

1. มีระบบรักษาการณ์ โดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาวัน มียามรักษาการณ์
ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณพืนที่ของสานักงาน
อธิการบดี

- มีระบบรักษาการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยบริเวณ
พืนที่ของสานักงานอธิการบดี 24 ชั่วโมง มีการติดตังกล้องวงจร
ปิดทุกชัน และจุดที่เสี่ยงภัยหรือจุดวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
อันตรายได้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน

- มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพืนที่ของ
2. มีมาตรการตรวจสอบบุคคล สานักงานอธิการบดี สอบถามข้อมูลในเบืองต้นของผู้มาติดต่องาน
ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาติดต่อเข้า มีการแลกบัตรและตรวจว่าเป็นบัตรแสดงตน และมีการบันทึก
ภายในอาคาร โดยวิธีการแลก ข้อมูลผู้มาติดต่องาน
บัตรผ่านเข้า-ออกอาคาร
- มีการใช้บัตรผ่านประตูระบบคียก์ าร์ดสาหรับ เข้า-ออกอาคาร
3. มีมาตรการให้บุคลากรใช้
และรณรงค์ให้บุคลากรภายในสานักงานมีจิตสานึกในการช่วยกัน
บัตรผ่านประตูระบบคีย์การ์ด ดูแลและระมัดระวังการสูญหายของทรัพย์สินทังของทางราชการ
สาหรับเข้า-ออกอาคาร
และของส่วนบุคคล
สานักงานอธิการบดี
- หากโต๊ะทางานของบุคลากรชารุด มีการดาเนินการแจ้งข้อมูล
การเสียหาย เพื่อซ่อมแซมโต๊ะทางานให้มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้
4. บุคลากรหมั่นตรวจสอบโต๊ะ
ทางาน/ อุปกรณ์สานักงาน ให้
มีความแน่นหนาและแข็งแรง
1. ดาเนินมาตรการตามแผน - มีการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ ปี
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ พ.ศ. 2555 โดยได้กาหนดผู้รับผิดชอบในตาแหน่งต่างๆ ตาม
สานักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติการ
2. เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
และบุคลากรรับทราบแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
รณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม

- มีการชีแจงเรื่องการซ้อมหนีไฟ ในการประชุมคณะกรรมการ 5
ส. สานักงานอธิการบดี ครังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2558 แต่ยังไม่ได้ดาเนินการซ้อม
หนีไฟ

ที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะควบคุมความเสี่ยงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานและสถานการณ์ที่เกิดขึนในรอบปี พ.ศ. 2558 ดังนี
- การบริ ห ารและควบคุมงานด้านการเงิน ของส านั กงานอธิการบดี มีการปฏิ บั ติงานอย่าง
เข้มงวด มีการตรวจสอบยอดเงินของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการจ่ายเงิน – โอนเงินของธนาคารตรงกับยอดการ
เบิกจ่ายจริง รวมถึง มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติเงินของทุกงาน เป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินได้ดี
เห็นควรพิจารณาความเสี่ยงเรื่องอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
- สานักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณเพื่ อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และได้ดาเนินการ
ก่อสร้างตังแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว ดังนัน จึงเห็นควรให้มีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะ
บริหารสัญญาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ปัจจุบันตึกสานักงานอธิการบดีมีผู้มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก ประกอบกับพืนที่ตั งของ
อาคารอยู่ด้านหน้าติดกับอาคารพาณิชย์อื่นๆ ดังนัน ควรดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความ
ต่อเนื่อง รวมถึงการดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึน

๕
- สานักงานอธิการบดีควรนานโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ในวาระเร่งด่วนที่
1 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และวาระเร่งด่วนที่ 2
การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนบริหารความเสี่ยง
- ในที่ประชุมเห็นชอบให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี
1. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ
3. การบริหารสัญญาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
4. การรักษาความปลอดภัยของสานักงานอธิการบดี และการป้องกันอัคคีภัย
มติที่ประชุม รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมอบ
กองนโยบายและแผนดาเนิน การจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ต่อไป พร้อมทัง
กาหนดวัน English Day (สนทนาประจาวัน) ของสานักงานอธิการบดี ทุกวันพุธของเดือน มอบกองวิเทศ
สัมพันธ์ ทาคู่มือในการสนทนาเบืองต้นในชีวิตประจาวัน
วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดสานัก
งานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559) ประจาปีการศึกษา 2558
ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูลนั้น
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนแรก (สิงหาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙) ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดีได้ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ทั้งนี้ได้จัดทาผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้
รอบ ๖ เดือนแรก (รอบระยะเวลาตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้ใช้บริการ
สายบริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน(ฉบับ)

ร้อยละ

๒๕
๑๕๑
๔๑๙
๑๐๙
๖๐
๗๖๔

๒.๖๖๕
๑๖.๐๙๘
๔๔.๖๗๐
๑๑.๖๒๐
๖
๘๑

๖

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจในงาน
๑.๒ สามารถตอบปัญหา/คาชี้แจง/ให้คาปรึกษา
๑.๓ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๔ เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
๑.๕ มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์
เป็นต้น
รวม
๒. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๒.๑ มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
๒.๒ มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น

ค่าเฉลี่ย
๔.๔๘
๔.๔๑
๔.๕๑
๔.๕๖
๔.๒๘

๐.๕๔๐
๐.๕๔๖
๐.๕๕๘
๐.๕๕๒
๐.๖๙๗

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๔.๔๔

๐.๕๗๙

ดี

๔.๒๕
๔.๒๓
๔.๓๔

๐.๖๕๗
๐.๖๔๙
๐.๖๕๐

ดี
ดี
ดี

รวม

๔.๒๗

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย

๓. ด้านการให้บริการในภาพรวม
๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ
๓.๒ สามารถนาคาตอบ/ข้อแนะนาไปปรับใช้
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น

๔.๕๙
๔.๔๙
๔.๕๔
๔.๔๒

๐๖๕๒
ดี
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
๐.๕๔๐
๐.๕๗๖
๐.๕๕๘
๐.๕๙๖

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

๗
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙)
หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. กองกลาง
๓. กองคลัง
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองบริหารงานบุคคล
๖. กองพัฒนานักศึกษา
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองสื่อสารองค์
๙. กองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. สานักประกันคุณภาพ
รวม

จานวน (ฉบับ)
๔๒
๗๗
๑๑๕
๔๕
๑๐๒
๑๒๐
๔๕
๙๐
๗๓
๕๔
๗๖๓

ค่าเฉลี่ย
๔.๔๓
๔.๔๕
๔.๓๒
๔.๖๗
๔.๕๕
๔.๕๓
๔.๔๔
๓.๙๖
๔.๓๕
๔.๕๑
๔.๔๒

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

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

กองกลาง
๑. อยากให้มีระบบจองรถยนต์ทางอินเตอร์เน็ตและทุกคนสามารถเห็นข้อมูลได้เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลก่อนจอง

๑

กองคลัง
๑. งานเบิกจ่าย ๑ บริการดีมาก รวดเร็ว ตอบคาถามได้ดีมาก

๑

กองนโยบายและแผน
๑. มีความเป็นกันเอง

๑

กองบริหารงานบุคคล
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก พร้อมทังให้คาแนะนาอย่างละเอียด

๕

๒. ควรมีการจัดทาระบบรายงานตนเองแบบออนไลน์ และตัดข้อมูลที่ซาซ้อนออกจะเพิ่มความ
รวดเร็วในการจัดทาเอกสารมากยิ่งขึน

๑

๘
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

กองพัฒนานักศึกษา
๑. ควรมีที่นั่งสาหรับนักศึกษาที่มาติดต่ออย่างเป็นสัดส่วน

๑

๒. เจ้าหน้าที่เต็มใจและสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี

๑

๓. ควรมีเวรสลับกันอยู่ในเวลาพักเที่ยง

๑

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหน่ ว ยงานที่ มี ข้ อ เสนอแนะจั ด ท า Improvement
Plan ส่งกองบริหารงานบุคคล โดยเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องแก้ไขการให้บริการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดโครงการโครงการอบรมสัมมนา
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยท่านอธิการบดีได้เรียนเชิญ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรของโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สาหรับ
รายละเอียดโครงการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอุดมศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีและกองบริหารงาน
บุคคล เข้ารับฟังร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นการรวมเอา
ระเบียบการบริหารงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยจะใช้คาว่า
“การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” สามารถเข้าไปดูได้ในWebsite ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรท่าน
สามารถฝากข้อคิดเห็นได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙
วาระที่ ๖.2 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2559
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก องบริ ห ารงานบุ ค คล จั ด โครงการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่องเส้นทางความก้าวของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 9 – 11 มีนาคม
59 ซึ่งเป็ น การจั ดต่ อเนื่ องจากที่ เคยอบรมมาแล้ ว และหากท่ านใดมี ผ ลงานอยู่บ้ างแล้ ว อยากให้ เข้าไป
ลงทะเบียนในระบบ เพื่อวิทยาจะได้ตรวจสอบผลงานให้ล่วงหน้า ทางมหาวิทยาลัยหวังผลที่จะให้เกิดการ
ปฏิบัติจริงและต้องการให้ทุกท่านทาผลงานได้อย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑3.3๐ น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง (แทน)
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

