รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๒. นายเชาวฤทธิ์
๓. นางวันดี
๔. นางสาวสมจิตต์
๕. นางรตนมน
๖. นางประดิษฐา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา
๘. นายทนงค์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา
๑๐. นางสาวพัทรียา
๑๑. นางสาวอรพรรณ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
๑๓. นางสาวนาทิพย์

โตเลิศมงคล
สุขรักษ์
ช่วยประยูรวงศ์
มหัธนันท์
จันทรอุทัย
นาครักษา
จาตกานนท์
โพธิ
กิจเกิดแสง
เห็นกลาง
จันทรเกษมจิต
ไชยรัตน์ทอง
วงษ์ตา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานขอบคุณทุกท่านที่ทาให้ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดี
ได้ผล ๔.๘๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุม
ครังที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม โดยมี ก ารแก้ ไข หน้ า ๑๖ ค าว่ า Star of Service
mind แก้ไขเป็น Star of Service Mind
/ระเบียบวาระที่ ๓

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลและ
พัฒ นาคุณ ภาพการดาเนิ น งานตามที่ได้กาหนดไว้ มีตัว บ่งชีเฉพาะที่แสดงนาหนักและผู้ รับผิ ดชอบตาม
เป้ าหมายคุณ ภาพต่อเนื่ อง ส าหรับ การดาเนินงาน เริ่มตังแต่วัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สิ นสุ ด วันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี ตามรายละเอียดดังแนบ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑) ทั งนี ส านั ก งานอธิก ารบดี จ ะมี ก ารทบทวนเป้ าหมายคุ ณ ภาพของส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยการ
จัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพ ของสานักงาน
อธิการบดี เพื่ อปรับ แก้ไขเป้ าหมายคุณ ภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพ
ภายใน และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งสานักงานอธิการบดีจะนาเสนอขอความ
เห็นชอบต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเมื่อสินสุด
โครงการทบทวนตัวบ่ งชี ค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์การประเมิน เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพ ของส านักงาน
อธิการบดี และมี การปรั บ เป้ าหมายคุณ ภาพจะเสนอขอความเห็ น ชอบและประกาศเป้ าหมายคุณ ภาพ
ประจาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดี และ
ขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ สานักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี ๔.๑)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘) และแจ้ งยอดจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สานักงานอธิการบดี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบยอดจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม ฝากทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส
เนื่องจากรัฐบาลจะให้ปรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๕๐ % ให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑
/วาระที่ ๔.๓

๓
วาระที่ ๔.๓ พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ จั ด ท ำแบบฟอร์ ม แผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพ (Improvement Plan)
จำกข้อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิ น คุ ณ ภำพ ประจำปี ก ำรศึก ษำ ๒๕๕๗ และแจ้งหน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรจัดทำ Improvement Plan ดังนี้
๑. สำนักงำนอธิกำรบดีและกองนโยบำยและแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
๒. กองกลำง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖
๓. สำนักงำนอธิกำรบดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑
(เอกสำรประกอบวำระที่ ๔.๓)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement
Plan) ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) และ
มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
กองบริห ารงานบุ คคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีทราบ ดังนี
๑. ผลการกากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จากการกากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ
๒๕๕๘ จากกองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๒. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘
จากการที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้ กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงาน ที่ กาหนดขึนนั น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองต่าง ๆ ในส านั กงานอธิก ารบดี ได้ ให้
การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี
๒.๑ เข้าร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาหน่วยงาน
๒.๒ น าข้ อ ก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้ อ มู ล การลา การรัก ษาวิ นั ย และการปฏิ บั ติ ต น
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชีวัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
และเดือนกันยายน ๒๕๕๘

/ ๒.๓

๔
๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไม่ป รากฏว่ามีผู้ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี
แต่อย่างใด
๒.๔ กองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่ า ง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ยฯ ที่ มุ่ งเน้ นสร้ างเสริ มด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม หรื อเพิ่ มพู นทั กษะประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น
(ก) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมกรมหลวง
ชัน ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระหว่างวันที่๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
(ข) โครงการส่ งเสริมธรรมาภิบ าลในองค์กร ณ ห้ องประชุมเฟื องเหนื อ ชัน ๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘)
(ค) โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจาปี ๒๕๕๘ ณ ห้ องประชุม
เฟืองเหนือ ชัน ๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ดีและ
แนวทางในการบริหารส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี
- สิ ท ธิ ในการลาพั ก ผ่ อ นแม้ เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คล แต่ ก ารใช้ สิ ท ธิ จ ะต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ
การปฏิบัติราชการอันอาจทาให้ราชการได้รับความเสี ยหาย จึงต้องตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติ
ราชการเป็นที่ตัง (หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)
- การที่ บุ ค คลคนเดี ย วด ารงต าแหน่ ง กรรมการในคณ ะกรรมการสองต าแหน่ ง
ในขณะเดีย วกัน ให้ พิ จ ารณาว่ากรรมการผู้ นั นประสงค์จ ะเข้ าร่ว มประชุ ม ในคณะกรรมการในฐานะใด
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการโดยตาแหน่งในฐานะใดฐานะหนึ่ง ก็จะนับคะแนนเสียงเพียง
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน และหากเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการทังสองตาแหน่ง การนับคะแนนเสียง
ต้องนั บ เป็ น จานวนตาแหน่ งที่เข้าร่วมประชุม (หนังสือกองบริห ารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๖๒๙
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองบริหารงานบุคคลในฐานะผู้กากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ได้จัดทาแผนการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ เสนอมาพร้อมนีแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึ ง เรี ย นเสนอคณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี โปรดทราบผลการปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพิจารณาให้ ความเห็ นชอบแผนงานการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินปฏิบัติตามจรรยาบรรณรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
/วาระที่ ๔.๕

๕
วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘และ
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๔.๕.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีในการประชุมครังที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็ นชอบแผนพัฒ นาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ งกองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ แ จ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การ
จั ด โครงการ/กิ จ กรรม ให้ ส อดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรดั งกล่ าว และรายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามโครงการ/กิจกรรมให้กองบริหารงานบุคคลนัน
กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๑)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๕.๒ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ด้ว ย กองบริ ห ารงานบุ คคลได้จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั กงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยนาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
มาวิเคราะห์ จัด ทาแผนพัฒ นาบุคลากรสานักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๒)
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จารณาเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และเห็นชอบให้เพิ่มตัวชีวัดการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดทาแผนฯ ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึน
วาระที่ ๔.๖ พิจารณาการใช้ระบบการลาออนไลน์
ตามที่ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานอธิการบดีใช้ระบบการลาออนไลน์ โดยให้มีการประเมินผลการใช้ระบบการลาออนไลน์
และนาข้อดีข้อเสียในการใช้ระบบการลาออนไลน์เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO) เพื่อขยายผลไป
ยังหน่วยงานต่อไปนัน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
/มติที่ประชุม

๖
มติที่ประชุม หน่วยงานได้รวมกันสรุปผลการใช้ระบบการลาออนไลน์ การบันทึกเวลา
ทางานและระบบบันทึกการทางานนอกเวลาราชการ ของหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี รายละเอียด
ดังนี และมอบสานักงานอธิการบดีนาเสนอ CEO ต่อไป

ข้อดี

ข้อเสีย

ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

๑. ผู้ลาจะต้องแจ้งหัวหน้า
งานทุกครังที่ลา เพื่อให้
อนุมัติเบืองต้นในระบบ
กรณีหัวหน้างานไม่อยู่
และไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
ผู้อนุมัติเบืองต้นไว้ ทาให้
ผู้อานวยการไม่ทราบว่า
มีการลาของบุคลากร
และไม่ได้อนุมัติการลา
๒. ผู้อานวยการไม่ทราบว่า
มีการลาของบุคลากร
และไม่ได้อนุมัติการลา
๓. การลาในระบบครัง
เดียวไม่สามารถลา ๑ วัน
ครึ่งได้ ต้องเข้าไปลาใน
ระบบ ๒ ครัง
๔. บางครังลาวันศุกร์แต่
ระบบขึนว่าลาวันเสาร์
๕. กรณี Internet ขัดข้อง
ไม่สามารถลาได้

๑. ในกรณีลากิจ – ลา
พักผ่อน ให้ลาล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน และ
อาจเพิ่มผู้อนุมัติ
เบืองต้น เป็นลาดับไว้
๒. ประสานสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเทศ
แก้ไข ขณะนีอยู่
ระหว่างรอดาเนิน
การแก้ระบบ
๔. ในกรณีลากิจ – ลา
พักผ่อน ลาล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน

ระบบการลาออนไลน์
๑. สะดวกทังผู้ลาและ
ผู้อนุมัติลาได้ทุกที่
๒. ลดการใช้กระดาษ
ลดงานฝ่ายบุคคล และ
เป็นระบบมากขึน
๓. การรวบรวมข้อมูล
การจัดทารายงานผล เชื่อถือ
ได้ง่ายต่อการสรุปรายงาน
และตรวจสอบได้ง่าย
๔. มีรายงานภาพรวม
เชิงสถิติให้ผู้บริหาร
สามารถดูประวัติการลา
ที่เป็นปัจจุบันได้ทันที
๕. ตรวจสอบสถิติ การลา
ได้ดว้ ยตนเอง

๑. ควรมีระบบแจ้งเตือน
ให้กับ ผู้ลงนามทราบ
ทุกครังที่มีการลา
๒. ปรับระบบการใช้ให้
สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึน
๓. ไม่ซับซ้อน เข้าถึง
ง่ายขึน
๔. ควรเพิ่มการแสดงสถิติ
การลาของผู้ลาให้ได้ทราบ
ทันทีในขณะที่เข้าใช้ระบบ
๕. ควรมีคอลัมน์สรุปวันลา
ทังลาป่วย ลากิจ ลา
พักผ่อนว่าลาไปกี่วัน และ
คงเหลือกี่วัน ภายในหน้า
ลาออนไลน์

/ระบบการบันทึกเวลาฯ

๗
ข้อดี

ข้อเสีย
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ระบบการบันทึกเวลา
ทางาน (สแกนลายนิ้วมือ)
๑. ยุติธรรม มีมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากระบบเดิม
บางหน่วยงานเข้มงวด
บางหน่วยงานอะลุ่มอล่วย
๒. บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการมาทางาน
และกลับตรงเวลามากขึน
เป็นการสร้างระเบียบวินัย
๓. ง่ายต่อการตรวจสอบ
ระบบจะเก็บข้อมูลคานวณ
สถิติและจัดทารายงานสรุป
เวลาทางาน ขาด ลา สาย
และปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ( OT )ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔. ลดภาระงานฝ่ายบุคคล
ไม่ต้องเสียเวลารวบรวม
ข้อมูล
๕. ผู้บริหารสามารถเรียกดู
ข้อมูลรายบุคคลเพื่อกากับ
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง
๖. ลดการใช้กระดาษ
๗. ตอบสนอง Digital
University

๑. ควรใช้กับบุคลากร
๑. ควรมาทางานให้
ทุกระดับ ทังมหาวิทยาลัย
เร็วขึนและ มีเครื่อง
สแกน ๒ เครื่องให้
สแกนเครื่องที่ต่อ
คิวน้อย
๒. ประสานสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไข ขณะนีอยู่
ระหว่างรอดาเนินการ
แก้ระบบ
๓. ผู้บังคับบัญชาสุ่ม
ตรวจสอบกับกล้อง
วงจรปิด/สรุปข้อมูล
ผู้ลืมสแกนเสนอ
ผู้บริหารทุกเดือน
ขัดข้องไม่สามารถบันทึก ๔. แจ้ง กองบริหาร
๕.กรณีทางานนอกสถานที่ งานบุคคลนาแฟ้ม
เซ็นชื่อมาให้เซ็น
ไม่ได้มาสแกนนิวมือ
๕.แจ้งหัวหน้างาน
เครื่องสแกนจะรายงานว่า
/ผู้อานวยการล่วงหน้า
ไม่มาทางานวลาทางานได้ และทาบันทึกให้
ผู้อานวยการรับรอง
๑.เวลาของเครื่องสแกน
แต่ละเครื่องไม่เท่ากัน
ต่างกันเป็นวินาที
- เวลา ๘.๓๐ น. ถ้าต้อง
ต่อคิวคนที่อยู่ท้ายๆ
อาจจะสายได้
๒. สแกนลายนิวมือแล้ว
เครื่องสแกนอ่านผ่าน
แต่ไม่มีข้อมูลในรายงาน
จากระบบ
๓.ปัจจุบันพบว่าบุคลากร
ลืมสแกนลายนิวมือ
เข้า-ออก จากการ
ปฏิบัติงาน มีจานวน
เพิ่มขึนทังที่ควรจะลดลง
๔. บางครังเครื่องสแกน

/ระบบบันทึกการทางานฯ

๘
ข้อดี
ระบบบันทึกการทางาน
นอกเวลาราชการ

ข้อเสีย
ปัญหา/อุปสรรค
-

๑. ใช้ข้อมูลจากระบบสแกน
ลายนิวมือทาให้ทางาน
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ยิ่งขึน
ลดภาระในการตรวจสอบ

แนวทางแก้ไข
-

ข้อเสนอแนะ

๑.ควรใช้กับบุคลากร
ทังมหาวิทยาลัย

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
กับระบบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ โครงการทบทวนตั ว บ่ งชี ค่ าเป้ า หมาย และเกณฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ของสานักงานอธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี
ค่ า เป้ า หมาย และเกณฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ในระหว่ า ง
วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องภาณุมาศ ชัน ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ หั วหน้าหน่วยงานและหั วหน้างานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวนทังสิน ๕๘ คน ซึ่งมีหลักสูตร
การอบรมฯ ดังกาหนดการที่แนบนัน (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับ ทราบและให้ ห น่ ว ยงานเตรียมรายงานการประเมิน ตนเอง ตัว บ่งชี
ที่ ๒.๑ และตัวบ่งชีหลักที่หน่วยงานรับผิดชอบไป เพื่อใช้ในการอบรมด้วย และขอให้ผู้อานวยการทุกท่าน
กากับ ดูแลบุ คลากกรให้ ช่ว ยกัน วิเคราะห์ /แสดงความคิดเห็ น เพื่อพัฒ นาเกณฑ์การประเมินให้ ส ะท้ อน
คุณภาพการปฏิบัติงานได้

/ระเบียบวาระที่ ๖

๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ เรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี แจ้งกาหนดการประชุมสานักงานอธิการบดี ดังนี
สัปดาห์ของ
เดือน

วัน

ประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี กรกฏาคม, ตุลาคม, มกราคม, เมษายน

๒

วันพฤหัสบดี

ประจาสานักงานอธิการบดี

๓

วันพฤหัสบดี

คณะกรรมการ

ประจาเดือน

กรกฏาคม, ตุลาคม, มกราคม, เมษายน

ในกรณีที่มีความจาเป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ เรื่องนโยบายการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองบริห ารงานบุคคล แจ้ง ในที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายใน
การสรรหาบุคลากรเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัย ทังสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษเดิมที่มีการทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว สาหรับพนักงานสายวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด ทังนีกองบริหารงานบุคคลจะเวียนแจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้
ทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ เรื่องการปรับอัตราเงินสะสมของกองทุนสารองเลียงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกบังคับว่าด้วยกองทุน สารองเลียงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
พ.ร.บ.กองทุนสารองเลียงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถจ่ายเงินสะสมใน
อัตราร้อยละ ๓ – ๑๕ โดยมหาวิทยาลัยยังคงจ่ายในสมทบให้ร้อยละ ๓ ทังนีมหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้
ดาเนินการได้ภายในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งกองบริหารงานบุคคลจะเวียนแจ้งให้
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/วาระที่ ๖.๔

๑๐
วาระที่ ๖.๔ เรื่องการประชุมคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน /สานัก
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมคณบดีว่าเห็นสมควร
ให้ ผู้ อานวยการกอง ได้เข้าร่ว มสั งเกตการณ์ ด้ว ย เพื่ อรับ ทราบนโยบาย /คาสั่ งการจากที่ ประชุ ม ท าให้
สามารถดาเนินการ /ถือปฏิบัติได้ทันที และสามารถชีแจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อที่ประชุม ได้ทันที
กรณี ที่มีปั ญ หาหรืออุป สรรคในการดาเนินภารกิจของกอง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึนและทวีความ
รุนแรง
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๕ เรื่องโครงการออกกาลังกาย สร้างสุข ( กิจกรรมโยคะ )
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเปิดสอน
โยคะในช่วงเวลาหลังเลิกงาน คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีการสอนที่ ตึกครุศาสตร์ ชัน ๖ ทุกวันอังครา
และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

