รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๑3.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๓. นางประดิษฐา
นาครักษา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์
๕. ดร. สุวรรณา
กล่อมจิตร์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๗. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง
๘. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
๙. นางวรัชยา
ศรีสกาวกุล
๑๐. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
แทนผู้อานวยการกองกลาง
แทนผู้อานวยการกองคลัง
แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งเรื่องการงดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ซึ่งเดิมได้
กาหนดให้ มีการประชุมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่ องจากไม่มีวาระเสนอที่ป ระชุม และการประชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีในวันนีมีหน่วยงานอื่นจัดประชุมเช่นกัน ทาให้คณะกรรมการหลาย
ท่านต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมทังกาหนดวันประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่
๓/๒๕๕๙ คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในส่วนเวลาและสถานที่สานักงานอธิการบดีจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขหน้า ๕ ในตาราง หน่วยงานลาดับที่ ๘ “กอง
สื่อสารองค์” แก้ไขเป็น “กองสื่อสารองค์กร”

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๘ –
มี.ค. ๕๙) ของสานักงานอธิการบดี
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๕๘–ม.ค.๕๙) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒
และให้ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนของงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นยังเบิกจ่าย
ไม่ได้ตามแผน ซึ่งเป็นงบการจัดโครงการ จึงขอให้หน่วยงานดาเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ

เบิกจ่ายต่อไป
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ส านั กงานอธิการบดี ได้เสนอการทบทวนแผนกลยุ ทธ์ ส านักงานอธิก ารบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๔.๒)
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณาโครงการกิ จ กรรมระดั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ข้ อ ๙
กิจกรรมการจัดการความรู้ ในหน้า ๒ และการประเมินธรรมาภิบาลและภาวะผู้นาของผู้บริหารในสานักงาน
อธิการบดี ในหน้า ๓ ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงใช้ แผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
และกองบริ ห ารงานบุ ค คลแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า แผนในส่ ว นที่ ก องบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น
ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมข้อ ๑๓. พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่ง
ไม่มีข้อมูลในแผนกลยุทธ์ (หน้า๒) และโครงการ/กิจกรรมข้อ๑๗. ๑)ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (หน้า ๓) ซึ่ง
ไม่มีแผนที่จะดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคลขอทบทวนอีกครังแล้วจะแจ้งสานักงาน
อธิการบดีอีกครังหนึ่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2558 และมอบทุกหน่วยงานดาเนิน การตามแผนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2558 พร้อมทังรายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน ส่งสานักงานอธิการบดีต่อไป

๓
วาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบแผนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) ของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล เพื่อจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอแผนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan)
ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล เพื่อจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master
Plan) และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ อานวยการส านั กประกันคุณภาพแจ้งว่า มหาวิทยาลั ยกาหนดตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ในช่วงวันที่ ๑๖ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประธานจึงขอปรับแผนการดาเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพ (Master Plan) และตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) และ
ตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบทุก
หน่วยงานดาเนินการส่งข้อมูลให้ตรงตามเวลาที่กาหนดในตารางแสดงระยะเวลาการรายงานข้อมูล ของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สานักงานอธิการบดี
กองกลาง เสนอที่ประชุม พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพิจารณาการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
สานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลและการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงาน
อธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ และเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสานักงานอธิการบดี

๔
วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการจัด ทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) รอบ ๖ เดื อน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดี
ตามที่ สานักงานอธิการบดีได้ประกาศนโยบายเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสอ. วาระที่
๔.๑) และสานักงานอธิการบดีได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย
คุณภาพ รอบ ๖ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น
จึงเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ
๖ เดือน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดี ดังนี้
เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ.
(ใหม่)
1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี

ผลรอบ
๖เดือน

N/A

สอ.
กก., กค., กนผ., กบ.,
กพศ., กวส., กสอ.,
กศว., สปภ.,
กก.

N/A

กค.

(๘ เรื่อง)
๔
2

กบ.
กนผ.

N/A

กพศ.

N/A

กพศ.

3

กวส.

N/A

กวส.

๓

กสอ.

N/A

กศว.

๓

สปภ.

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ ง

2

กนผ.

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

2

สอ.

๕

กบ.

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ

2

ผู้รับผิดชอบ

กองกลาง
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี และงานพัสดุ
1.2.3 จานวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
นโยบายและแผน
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา
1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.2.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.2.8 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาติ
1.2.9 ระดับความสาเร็จการปฏิบตั ิงานสื่อสาร
องค์กร
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
1.2.11 การดาเนินงานประกันคุณภาพ

1.5 ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

๕
เป้าประสงค์ตาม
ผลรอบ
ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่)
๖เดือน
2. ระบบเทคโนโลยี
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
N/A
สารสนเทศเพื่อการ
สังกัดสานักงานอธิการบดี
บริหารและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลกรมีความ
3.1 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
4
เชี่ยวชาญด้านการ
อธิการบดี
บริหารจัดการตาม
3.2 ร้อยละของบุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่ได้รับ (ร้อยละ 91.๗9)
สายงาน
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
4
ทักษะตามสายงาน
3.3 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่สอบผ่าน (ร้อยละ17.47)
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
4
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. การให้บริการที่มี
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการทังภายในและ (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒)
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร
๔
4.2 จานวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ
(๐ เรื่อง)
๕
4.3 จานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
N/A
รางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
จานวน 12 ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

กบ.
กบ.
กบ.
กบ.
กบ.
สอ.

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงาน N/A ทบทวนผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชีอีกครัง ซึ่งบางตัวบ่งชีสามารถเก็บผลรอบ ๖ เดือนได้แล้ว จึง
ขอให้รายงานผลมายังสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ โครงการอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ ๒ และรายงานความก้าวหน้าของ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ตามที่ สานักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผน
กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙
มีน าคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจั น ทรา รี ส อร์ท จั งหวัด นครนายก ซึ่ งคณะวิท ยากรได้ม อบหมายงานและ
กาหนดการนาเสนองาน ในเดือนพฤษภาคม นั้น โดยขณะนี้ได้กาหนดวันนาเสนองานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย ชั้น ๒
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑) ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบ และทุ ก หน่ ว ยงานได้ รายงานความก้า วหน้ า ในการ
ดาเนินการต่อที่ประชุม ดังนี้

๖
- หน่วยงานที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่ง ได้แก่ กองบริหารงานบุคคลและกอง
พัฒนานักศึกษา
- หน่วยงานที่อยู่ระหว่างจัดทารูปเล่ม ได้แก่ สานักประกันคุณภาพ
- หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูล ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบาย
และแผน กองสื่อสารองค์กร กองวิเทศสัมพันธ์ และกองศิลปวัฒนธรรม
มติที่ประชุม
ก่อนเวลา ๐๘.๓๐น.

รับทราบ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมตรงเวลา หรือ

ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ การดาเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ของกองสื่อสารองค์กร
ตามทีก่ องสื่อสารองค์กรรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ ดังตาราง
โครงการตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย
สานักงานอธิการบดี
ปี ๕๘
เป้าประสงค์ที่ ๘ : มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา
กลยุทธ์ที่ ๘ : พัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ
๑. เพิ่มช่องทางการให้บริการของ ๑)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
ครัง
๑
หน่วยงาน
การเพิ่มช่องทางของการพัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ
๒. จัดทาคู่มือการให้และรับบริการ ๑)จัดทาคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพ
ครัง
๑
ของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่ ง กองสื่ อ สารองค์ ก รหารื อ ในที่ ป ระชุ ม ในการด าเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งาน
อธิการบดีว่า จะดาเนินการในรูปแบบใด
ที่ป ระชุมร่ว มกัน พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่ม
ช่องทางของการพัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี โดยให้หน่วยงานที่มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการเพิ่ มขึนจากเดิม มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการเพิ่มช่องทาง เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน
อื่น ซึง่ กองสื่อสารองค์กรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
และในส่วนการจัดทาคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของแต่ละหน่วยงานนัน กอง
สื่ อ สารองค์ กรจะจั ดท าแบบฟอร์ ม ให้ ห น่ว ยงานส่ งข้ อมู ล และรวบรวมจัดท าแผ่ นพับแนะนาบริ การของ
หน่ วยงานภายในสั งกั ดส านั กงานอธิ การบดี เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ ผู้ มาติ ดต่ อ เช่ น ผู้ มาติ ดต่ อเรื่ อง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องไปติดต่อที่กองบริหารงานบุคคล เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเพิ่มช่องทางการให้บริการ และจัดทาคู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของทุกหน่วยงาน

๗
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

