รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๓ /๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๕. นางประดิษฐา
นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๗. ดร. สุวรรณา
กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๙. ดร. พัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๐. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณ์กุล 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
ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมวันนี คือ ร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของสานักงานอธิการบดี ทังผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลดาเนินงานตามแผน และผลการดาเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขหน้า ๖ ในมติที่ประชุมของวาระที่ ๖.๑ แก้ไข
ข้อความจาก “มอบกองสื่อสารองค์กรกิจกรรม” แก้ไขเป็น “มอบกองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรม”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค. ๕๘ –
มิ.ย. ๕๙) ของสานักงานอธิการบดี
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค.๕๘–มิ .ย.๕๙) ของส านั กงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓
และให้ข้อเสนอแนะ
ผู้แทนผู้อานวยการกองคลังแจ้งทุกหน่วยงาน เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามกาหนด
หน่วยงานต้องส่งเบิกจ่ายให้เสร็จสินภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
จากงบประมาณเงินเหลือจ่าย ต้องส่งเบิ กค่าใช้จ่ายของโครงการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกอง
คลังจะมีหนังสือแจ้งอีกครัง
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ

เบิกจ่ายต่อไป
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี รอบ ๖
เดือน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี
รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาส านั ก งาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ส.ค.๕๘ – ๓๑
พ.ค.๕๙) ส่งสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อไป
วาระที่ ๔.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2558 –กรกฎาคม 2559) ประจาปีการศึกษา 2558
ตามที่ กองบริ หารงานบุ คคล ได้ เวียนแจ้งแบบประเมินความพึ งพอใจของผู้ รับบริการให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานสาหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล และ
เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัด
สานั กงานอธิการบดี ผ่ านทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/
เพื่อประเมิน คุณภาพการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

๓
ในการนี กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี
1. รอบ 6 เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2558 – กรกฎาคม 2559) ซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวมของสานักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.29 มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี
2. รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
ของสานักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.13 มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและให้
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบกองบริหารงานบุคคล จัดทา
แผนการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของหน่วยงาน (Improvement Plan) ในข้อเสนอแนะ “
ควรมีที่ นั่ งและโต๊ะส าหรับ ผู้ รับ บริการโดยเฉพาะ” และ “น่ าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขันตอนการ
ดาเนินงาน ลดการใช้กระดาษ ชีแจงให้ข้าราชการได้อย่างทั่วถึง ” นาเสนอคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดีต่อไป
วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจาปีการศึกษา 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดี นัน
ในการนี กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 171 คน
จากบุคลากรสานักงานอธิการบดีทังหมด 196 คน คิดเป็นร้อยละ 87.24 โดยผลการประเมินฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ทังนี ได้จัดทาผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี
1. จานวนบุคลากรและจานวนแบบประเมินความพึงพใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558
จานวนผู้ประเมิน**
จานวนบุคลากร*
ลาดับที่
หน่วยงาน
(คน)
(คน)
(ร้อยละ)
สานักงานอธิการบดี
1
4
4
100.00
กองกลาง
2
37
30
81.08
กองคลัง
3
43
37
86.05
กองนโยบายและแผน
26
23
88.46
4

๔

กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองสื่อสารองค์กร
กองวิเทศสัมพันธ์
กองศิลปวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพ

จานวนบุคลากร*
(คน)
30
23
11
6
9
7

จานวนผู้
ประเมิน**
28
20
9
5
8
7

รวมทั้งสิ้น

196

171

ลาดับที่
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน

ลาดับที่
93.33
86.96
81.82
83.33
88.89
100.00
87.24

หมายเหตุ * ข้อมูลจานวนบุคลากร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559
2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน
ด้าน
หน่วยงาน
1. ด้านเจตคติ
2. ด้านความรู้ความสามารถ
3. ด้านระบบ/กลไก
ขันตอนกระบวนการ
4. ด้านการพัฒนาองค์กร
5. ด้านสภาพแวดล้อม
และขวัญกาลังใจ
6. ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและระบบสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม
สอ.
4.03
4.10
4.06

สอ.

กก.

กค.

กนผ.

กบ.

กพศ.

กวส.

กสอ.

กศว.

สปภ.

4.31
4.25
4.58

4.18
4.19
4.10

3.97
4.05
4.01

4.05
4.07
4.00

3.94
4.07
4.11

4.00
4.17
3.98

3.80
4.20
4.00

3.92
3.74
3.93

4.31
4.25
4.33

4.00
4.14
3.90

3.98
3.75

4.25
4.13

4.08
3.86

3.85
3.72

4.07
3.76

4.07
3.85

3.85
3.57

3.93
3.60

3.72
3.39

4.21
3.77

3.95
4.02

3.79

4.00

4.03

3.77

3.79

3.94

3.23

3.60

3.59

3.83

3.95

3.94
78.80
มาก

4.24 4.05 3.87 3.95 3.98 3.79 3.83 3.68 4.10 3.99
84.80 81.00 77.40 79.00 79.60 75.80 76.60 73.60 82.00 79.80
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๓. ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความถี่
1. อยากให้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน
1
2. สภาพแวดล้อมในกองไม่ดี พืนที่ใช้สอยน้อยเกิน เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้ในงานต่างๆ เยอะ
1
เกินไปไม่มีพืนที่ให้จัดเก็บเป็นระบบ และระเบียบดีพอ
3. อยากให้มีฟิตเนสเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ
1
4. ข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลควรอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
1
เพราะหาข้อมูลได้ยาก ดูไม่สบายตา ต้องคลิกหลายครังกว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้

๕
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิจารณากาหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีต่อไป
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่าจากข้อเสนอแนะ สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาได้
ดังนี้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาปรับปรุง
1. อยากให้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน
สานักงานอธิการบดีมีโครงการอบรมให้กับบุคลากรด้าน
ต่างๆทุกปีจานวนมากแล้ว และเป็นข้อคิดเห็นที่กาหนด
กว้างๆ ไม่ได้ระบุเรื่องที่จะให้จัดอบรม
2. สภาพแวดล้อมในกองไม่ดี พืนที่ใช้สอยน้อยเกิน มองกองกลางดาเนินการจัดทา Improvement Plan
เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้ในงานต่างๆ เยอะ โดยสามารถนาเรื่องการทา 5ส.ของสานักงานอธิการบดีมา
เกินไปไม่มีพืนที่ให้จัดเก็บเป็นระบบ และระเบียบดี เขียน และมอบทุกหน่วยงาน ดาเนินการเรื่องการโอน/
พอ
จาหน่ายครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการพืนที่ภายใน
หน่วยงาน
3. อยากให้มีฟิตเนสเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน อาจดาเนินการได้ เมื่ออาคารเอนกประสงค์สร้างเสร็จ ซึง่
กีฬาเพื่อสุขภาพ
กาหนดเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
4. ข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลควรอัพเดทให้ มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการปรับปรุงหน้า
เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ
เพราะหาข้อมูลได้ยาก ดูไม่สบายตา ต้องคลิกหลาย
ครังกว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิจารณามอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในข้อ ๒ และข้อ๔
วาระที่ ๔.๕ ผลการคัดเลือก “Star of Service mind” ประจาปี 2558
จากการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2557 ผู้อานวยการกองบริห ารงานบุคคล ได้นาเสนอคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาโครงการ/
กิจกรรมคัดเลือกบุคคลดีเด่นในแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Star of Service
mind” และให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากร 1 คนต่อปี ทังนี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่ มีการปรับใหม่และมอบหน่วยงานในสั งกัดส านักงานอธิการบดีดาเนิ น
กิ จ กรรม “Star of Service mind” โดยให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานคั ด เลื อ กบุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริ ก ารดี เด่ น ประจ า
หน่วยงาน จานวน 1 คนทุกปีการศึกษา ได้มีการดาเนินการ ดังนี
1. การคัดเลือก “Star of Service mind”ประจาปีการศึกษา 2558
1.1 กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งาน
อธิ ก ารบดี เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ให้ บ ริก ารดี เด่ น ประจ าหน่ ว ยงาน จานวน 1 คน เมื่ อ วัน ที่ 31
สิงหาคม 2558 และให้ส่งผลการคัดเลือกให้ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

๖
1.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีได้ส่งผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการ
ดีเด่น ประจาหน่วยงาน “Star of Service mind”ประจาปีการศึกษา 2558 ให้ กองบริห ารงานบุคคล
แล้ว และมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี
ชื่อ – สกุล
นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
นายนพดล นิลวรรณ
นางสาวประนอม นิลศรีใส
นางจริยา ชายหงษ์
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นางสาวมัลลิกา วีระสัย
นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย
นายชัยพร รองทอง
นายณัฐวุฒิ เศษกาปัง
นางสาวกรณัฏฐ์ อัครธนบูลย์

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สังกัด
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร
กองศิลปวัฒนธรรม
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
สานักประกันคุณภาพ

2. การคัดเลือก “Star of Service mind”ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองบริหารงานบุคคล
จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกตามร่างประกาศ ดังนี
2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “Star of Service mind” ดังนี
1. เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานนัน โดยพิจารณาตังแต่วันที่
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี
3. สามารถตอบปัญหา คาชีแจง ให้คาปรึกษาได้ดี
4. มีความตังใจในการปฏิบัติหน้าที่
5. เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
2.2 วิธีการคัดเลือก “Star of Service Mind” ดังนี
1. ให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรทุกคนเลือก “Star of Service Mind” ของ
หน่วยงานที่สังกัดที่มคี วามเหมาะสม 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind”
ของหน่วยงานที่สังกัด กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้บุคลากรของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครัง
จากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน
3. ประกาศผลการคัดเลือกบนบอร์ดของหน่วยงาน
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดังนี
1. รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
จานวน 11 รายข้างต้น

๗
2 . พิ จารณ าห ลั ก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารใน ก ารคั ด เลื อก “Star of Service Mind”
ประจาปีการศึกษา 2559 ตามร่างประกาศที่กองบริหารงานบุคคลนาเสนอ หรือตามแต่จะเห็นสมควร
เพื่อกองบริหารงานบุคคลจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรใช้หลั กเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก “Star
of Service Mind” แบบเดิม และกาหนดของรางวัลสาหรับผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “Star of Service Mind”
ของแต่ละหน่วยงาน ทัง ๒ ปี (๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) นัน ให้ใช้แก้วมัคที่เพ็นท์เป็นรูป (นามาเอง)ของผู้ได้รับ
คัดเลือกแต่ละคน และนัดถ่ายภาพเพื่อนาภาพขึนจอ LED หน้าลิฟท์ชัน ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และมอบกองสื่อสารองค์กรประสานและจัดทาของรางวัลให้กับผู้
ได้รับการคัดเลือก โดยเบิกจ่ายค่าถ้วยรางวัลจากสานักงานอธิการบดี และกาหนดมอบรางวัลให้แก่ผู้ ได้รับ
คัดเลือกเป็น “Star of Service Mind” ของแต่ละหน่วยงาน ทัง ๒ ปี (๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) ในวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ รายงานผล Improvement Plan จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2558 รอบ 6
เดือน (สิงหาคม 2558 –มกราคม 2559)
ตามที่ กองบริห ารงานบุ ค คลได้ส รุป ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการจาก
หน่วยงาน ในสังกัดสานักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559) นาเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประเมิ น ฯ และมอบหน่ ว ยงานที่ มี
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ จัดทา Improvement Plan ส่งกองบริหารงานบุคคล โดยเขียนให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องแก้ไขการให้บริการให้เป็นตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ นัน ในการนี กองบริหารงานบุคคลได้
ดาเนิ น การรวบรวมแผน Improvement Plan พร้อมผลการด าเนิ น การตามแผน Improvement Plan
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง แล้ว ดังรายละเอียด (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามจรรยาบรรณประจาเดือนตุลาคม –
พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙
จากการที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้

๘
เป็นไปตามแผนที่กาหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑.๑ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทาง
จรรยาบรรณและวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคมพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีแต่ อย่างใด
๑.๒ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาใน
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมกรมหลวง
ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑.๓ กองบริหารงานบุคคล ออกหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้แจ้ง
บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
จึงเสนอที่ ป ระชุมเพื่ อโปรดทราบผลการปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ ในรอบเดือนตุล าคม
๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งที่ประชุมว่า ในกรณีที่ปรากฎว่ามีผู้ ประพฤติผิดทาง
อาญา ทางกองบริหารงานบุคคลจัมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเป็นเชิง
ป้องกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ นโยบายมหาวิท ยาลั ย เรื่อ งการจั ด โครงการอบรมสั ม มนาของหน่ ว ยงานในสั งกั ด
สานักงานอธิการบดี
ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ในที่ประชุมผู้บริหารหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องในช่วงเดือนนี้ หลายหน่วยงานในสังกัดสานัก งานอธิการบดีมี
การเร่งจัดโครงการอบรมสัมมนามาก เนื่องจากได้รับงบประมาณในช่วงใกล้จะปิดงบประมาณ จนบางครั้งมี
การเร่งให้ผู้บริหารระดับสูงรีบตัดสินใจอนุมัติ และการไปอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงาน โดยปิดหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องไม่สมควร

๙
และประธานแจ้ ง วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาว่ าหากมี ก ารจั ด โครงการอบรมสั ม มนาเร่งด่ ว น ให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งบุคลากรที่มีความสามารถมาเสนอและติดตามเรื่องเอง จะทาให้ โครงการอบรม
ได้รับอนุมัติทันกาหนด โดยไม่ต้องเร่งรัดผู้บริหาร และไม่ควรปิดหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๖.๒ แบบรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ได้เสนอแบบรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทางาน เพื่อใช้ในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเริ่ม ประกาศใช้ในกองนโยบายและแผนก่อน ซึ่ง
ในแบบรายงานฯ ดังกล่าว เป็นการอธิบายรายละเอียดการทางานรายบุคคลในแต่ละวัน แบ่งออกเป็น ๔ ไตร
มาส และมีกิจกรรมการพัฒ นาระบบงาน ๓ หัวข้อ ดังนี้ ๑. งานประจา (Routine) ๒.งานแทรกหรืองาน
โครงการ และ ๓.งานคิดใหม่ทาใหม่ (พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและทางานเป็นระบบมากขึ้น) ดังเอกสารที่
แนบ
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบทุ กหน่ ว ยงานเตรีย มพร้อ มในการท าแบบรายงาน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานตามเอกสารที่แนบรายงานการประชุม
วาระที่ ๖.๓ การใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้
น าระบบประชุมอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-meeting) มาใช้ในการประชุม ซึ่งระบบ E-meeting เป็น ระบบที่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การทา
เล่มระเบียบวาระการประชุม จนถึงการจัดทารายงานการประชุม ซึ่งอธิการบดีมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเริ่มจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง และการ
ประชุมคณบดีผู้อานวยการ สถาบัน สานัก ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานที่ทาข้อมูลให้กับรองอธิการบดีทุกฝ่าย
ในการนาเรื่องเข้าที่ประชุม บัน ทึกไฟล์เป็น PDF และส่งข้อมูลไฟล์ PDF ไปยังผู้จัดประชุมหรือเลขานุการ
การประชุมด้วย และขอให้หน่วยงานพิจารณานาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ไปใช้ในการจัด
ประชุ ม ด้ ว ย โดยส านั ก งานอธิ ก ารบดี จ ะด าเนิ น การจัด ท าคู่ มื อ การใช้ ระบบประชุ ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Emeeting) ส่งให้ทุกหน่วยงานทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานพิจารณานาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(E-meeting) ไปใช้ในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของอธิการบดี

๑๐
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
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