
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

เมื่อวันพุธ ที ่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์     ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์     ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน  จันทรอุทัย     ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา  นาครักษา     ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์     ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๘. นายทนงค์  โพธิ      ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง     ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. นางสาวพัทรยีา  เห็นกลาง     ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง     ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา     ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานขอบคุณทุกท่านที่ท าให้ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี
ได้ผล ๔.๘๑   

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม
ครั งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๖ ค าว่า Star of Service 
mind แก้ไขเป็น Star of Service Mind 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



 ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -  

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ ขอความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลและ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้  มีตัวบ่งชี เฉพาะที่แสดงน  าหนักและผู้รับผิดชอบตาม
เป้าหมายคุณภาพต่อเนื่อง ส าหรับการด าเนินงาน เริ่มตั งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สิ นสุด วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี  ตามรายละเอียดดังแนบ (เอกสารประกอบวาระที่ 
๔.๑) ทั งนี  ส านักงานอธิการบดีจะมีการทบทวนเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี โดยการ          
จัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี  ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ของส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือปรับแก้ไขเป้าหมายคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานอธิการบดีจะน าเสนอขอความ
เห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเมื่อสิ นสุด
โครงการทบทวนตัวบ่งชี  ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ของส านักงาน
อธิการบดี และมีการปรับเป้าหมายคุณภาพจะเสนอขอความเห็นชอบและประกาศเป้าหมายคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี และ
ขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี  ๔.๑)  

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) และแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักงานอธิการบดี 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบยอดจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุม ฝากทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส 
เนื่องจากรัฐบาลจะให้ปรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๕๐ % ให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ 

      /วาระท่ี ๔.๓ 

 



 ๓ 
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดท ำแบบฟอร์มแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan)    
จำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และแจ้งหน่วยงำน         
ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรจัดท ำ Improvement Plan ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนอธิกำรบดีและกองนโยบำยและแผน   ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  
๒. กองกลำง     ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  
๓. ส ำนักงำนอธิกำรบดี    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
(เอกสำรประกอบวำระท่ี ๔.๓) 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement 

Plan) ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

  มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) และ     
มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

 วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  
  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี  
  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการด าเนินงาน
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป    
ตามแผนงาน ที่ก าหนดขึ นนั น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้      
การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี     
  ๒.๑ เข้าร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน 
  ๒.๒ น าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
 
 

/ ๒.๓ 
   



 ๔ 
๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ

และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี      
แต่อย่างใด 
  ๒.๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพ่ิมพูนทั กษะประสิทธิภาพ           
ในการปฏิบัติงาน เช่น 
   (ก) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมกรมหลวง 
ชั น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระหว่างวันที่๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
   (ข) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั น ๗        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) 
   (ค) โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
เฟืองเหนือ ชั น ๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
   ๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีและ
แนวทางในการบริหารส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี  
  - สิทธิในการลาพักผ่อนแม้เป็นสิทธิของบุคคล แต่การใช้สิทธิจะต้องไม่กระทบต่อ         
การปฏิบัติราชการอันอาจท าให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ราชการเป็นที่ตั ง (หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๒๕๔  ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
  - การที่ บุ คคลคนเดียวด ารงต าแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการสองต าแหน่ ง                
ในขณะเดียวกัน ให้พิจารณาว่ากรรมการผู้นั นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการในฐานะใด        
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการโดยต าแหน่งในฐานะใดฐานะหนึ่ง ก็จะนับคะแนนเสียงเพียง
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน และหากเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการทั งสองต าแหน่ง การนับคะแนนเสียง
ต้องนับเป็นจ านวนต าแหน่งที่เข้าร่วมประชุม (หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๖๒๙       
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองบริหารงานบุคคลในฐานะผู้ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติ    
ตามจรรยาบรรณ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เสนอมาพร้อมนี แล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๔)  
  จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โปรดทราบผลการปฏิบัติ        
ตามจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินงาน         
ตามจรรยาบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินปฏิบัติตามจรรยาบรรณรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

/วาระท่ี ๔.๕ 



 ๕ 
 วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘และ    
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

       วาระท่ี ๔.๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามที่ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการ           
จัดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินงาน       
ตามโครงการ/กิจกรรมให้กองบริหารงานบุคคลนั น 

กองบริหารงานบุคคลได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
พ.ศ.๒๕๕๗ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๕.๑)   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ ๔.๕.๒ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

  ด้วย กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยน าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี    
มาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๕.๒)   

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และเห็นชอบให้เพ่ิมตัวชี วัดการน าความรู้    
ไปใช้ประโยชน์ในแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนฯ ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึ น 

 วาระท่ี ๔.๖ พิจารณาการใช้ระบบการลาออนไลน์  
ตามที่ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน   

ในสังกัดส านักงานอธิการบดีใช้ระบบการลาออนไลน์  โดยให้มีการประเมินผลการใช้ระบบการลาออนไลน์ 
และน าข้อดีข้อเสียในการใช้ระบบการลาออนไลน์เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO) เพ่ือขยายผลไป   
ยังหน่วยงานต่อไปนั น 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

  /มติที่ประชุม 



 ๖ 
มติที่ประชุม หน่วยงานได้รวมกันสรุปผลการใช้ระบบการลาออนไลน์ การบันทึกเวลา

ท างานและระบบบันทึกการท างานนอกเวลาราชการ ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี รายละเอียด
ดังนี  และมอบส านักงานอธิการบดีน าเสนอ CEO ต่อไป 

 

ข้อดี 
ข้อเสีย 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ระบบการลาออนไลน์ 

๑. สะดวกทั งผู้ลาและ
ผู้อนุมัติลาได้ทุกที่ 
๒. ลดการใช้กระดาษ      
ลดงานฝ่ายบุคคล และ    
เป็นระบบมากขึ น 

๓. การรวบรวมข้อมูล              
การจัดท ารายงานผล เชื่อถือ
ได้ง่ายต่อการสรุปรายงาน
และตรวจสอบได้ง่าย 

๔. มีรายงานภาพรวม     
เชิงสถิติให้ผู้บริหาร   
สามารถดูประวัติการลา     
ที่เป็นปัจจุบันได้ทันที 
๕. ตรวจสอบสถิติ  การลา
ได้ดว้ยตนเอง 

 

 
 

๑. ผู้ลาจะต้องแจ้งหัวหน้า
งานทุกครั งที่ลา เพื่อให้
อนุมัติเบื องต้นในระบบ 
กรณีหัวหน้างานไม่อยู่ 
และไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
ผู้อนุมัติเบื องต้นไว้ ท าให้
ผู้อ านวยการไม่ทราบว่า    
มีการลาของบุคลากร   
และไม่ได้อนุมัติการลา 

๒. ผู้อ านวยการไม่ทราบว่า  
มีการลาของบุคลากร    
และไม่ได้อนุมัติการลา 

๓. การลาในระบบครั ง
เดียวไม่สามารถลา ๑ วัน
ครึ่งได้ ต้องเข้าไปลาใน
ระบบ ๒ ครั ง 

๔. บางครั งลาวันศุกร์แต่
ระบบขึ นว่าลาวันเสาร์ 
๕. กรณ ีInternet ขัดข้อง 
ไม่สามารถลาได้ 
 

 
 

๑. ในกรณีลากิจ – ลา
พักผ่อน ให้ลาล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน และ
อาจเพิ่มผู้อนุมัติ
เบื องต้น เป็นล าดับไว้  
๒. ประสานส านัก   
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเทศ
แก้ไข ขณะนี อยู่
ระหว่างรอด าเนิน   
การแก้ระบบ 
๔. ในกรณีลากิจ – ลา
พักผ่อน ลาล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน 
 

 

๑. ควรมีระบบแจ้งเตือน
ให้กับ ผู้ลงนามทราบ    
ทุกครั งที่มีการลา 

๒. ปรับระบบการใช้ให้
สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ น  

๓. ไม่ซับซ้อน เข้าถึง    
ง่ายขึ น  

๔. ควรเพิ่มการแสดงสถิติ
การลาของผู้ลาให้ได้ทราบ
ทันทีในขณะที่เข้าใช้ระบบ 

๕. ควรมีคอลัมน์สรุปวันลา               
ทั งลาป่วย ลากิจ ลา
พักผ่อนว่าลาไปกี่วัน และ
คงเหลือกี่วัน ภายในหน้า
ลาออนไลน์ 

 

 

 
/ระบบการบันทึกเวลาฯ 

 

 



 ๗ 

ข้อดี 
ข้อเสีย 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ระบบการบันทึกเวลา

ท างาน (สแกนลายนิ้วมือ) 

๑. ยุติธรรม มีมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากระบบเดิม
บางหน่วยงานเข้มงวด               
บางหน่วยงานอะลุ่มอล่วย 

๒. บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการมาท างาน
และกลับตรงเวลามากขึ น
เป็นการสร้างระเบียบวินัย 

๓. ง่ายต่อการตรวจสอบ 
ระบบจะเก็บข้อมูลค านวณ
สถิติและจัดท ารายงานสรุป
เวลาท างาน ขาด ลา สาย 
และปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ( OT )ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

๔. ลดภาระงานฝ่ายบุคคล
ไม่ต้องเสียเวลารวบรวม
ข้อมูล 

๕. ผู้บริหารสามารถเรียกดู
ข้อมูลรายบุคคลเพ่ือก ากับ
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

๖. ลดการใช้กระดาษ 

๗. ตอบสนอง Digital 
University 

 

 
 
 
 

๑.เวลาของเครื่องสแกน               
แต่ละเครื่องไม่เท่ากัน 
ต่างกันเป็นวินาที 
- เวลา ๘.๓๐ น. ถ้าต้อง
ต่อคิวคนที่อยู่ท้ายๆ  
อาจจะสายได้ 
๒. สแกนลายนิ วมือแล้ว
เครื่องสแกนอ่านผ่าน    
แต่ไม่มีข้อมูลในรายงาน
จากระบบ 

๓.ปัจจุบันพบว่าบุคลากร
ลืมสแกนลายนิ วมือ    
เข้า-ออก  จากการ
ปฏิบัติงาน มีจ านวน
เพ่ิมขึ นทั งท่ีควรจะลดลง 

๔. บางครั งเครื่องสแกน

ขัดข้องไม่สามารถบันทึก   

๕.กรณีท างานนอกสถานที่

ไม่ได้มาสแกนนิ วมือ 

เครื่องสแกนจะรายงานว่า

ไม่มาท างานวลาท างานได้ 

 

 
 
 

๑. ควรมาท างานให้  
เร็วขึ นและ มีเครื่อง
สแกน ๒ เครื่องให้
สแกนเครื่องที่ต่อ      
คิวน้อย 

๒. ประสานส านัก  
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก้ไข ขณะนี อยู่
ระหว่างรอด าเนินการ
แก้ระบบ 

๓. ผู้บังคับบัญชาสุ่ม
ตรวจสอบกับกล้อง
วงจรปิด/สรุปข้อมูล    
ผู้ลืมสแกนเสนอ
ผู้บริหารทุกเดือน 
๔. แจ้ง กองบริหาร  
งานบุคคลน าแฟ้ม
เซ็นชื่อมาให้เซ็น 
๕.แจ้งหัวหน้างาน     
/ผู้อ านวยการล่วงหน้า  
และท าบันทึกให้                      
ผู้อ านวยการรับรอง 

 

 

 
๑. ควรใช้กับบุคลากร    
ทุกระดับ ทั งมหาวิทยาลัย 

 

 

 

     /ระบบบันทึกการท างานฯ 



 ๘ 
 

ข้อดี 
ข้อเสีย 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ระบบบันทึกการท างาน                
นอกเวลาราชการ 

๑. ใช้ข้อมูลจากระบบสแกน
ลายนิ วมือท าให้ท างาน
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ยิ่งขึ น 

ลดภาระในการตรวจสอบ 

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 

กับระบบ 

 

- -  
๑.ควรใช้กับบุคลากร    
ทั งมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๕.๑ โครงการทบทวนตัวบ่งชี  ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ        
ของส านักงานอธิการบดี   

 ตามที่ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ของส านักงานอธิการบดี  ในระหว่าง         
วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องภาณุมาศ ชั น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย          
คือ หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  จ านวนทั งสิ น ๕๘ คน ซึ่งมีหลักสูตร    
การอบรมฯ ดังก าหนดการที่แนบนั น (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑) 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบและให้หน่วยงานเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี       
ที่ ๒.๑ และตัวบ่งชี หลักที่หน่วยงานรับผิดชอบไป เพ่ือใช้ในการอบรมด้วย  และขอให้ผู้อ านวยการทุกท่าน
ก ากับดูแลบุคลากกรให้ช่วยกันวิเคราะห์ /แสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สะท้อน
คุณภาพการปฏิบัติงานได้  

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ ๖  



 ๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ ๖.๑ เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ีแจ้งก าหนดการประชุมส านักงานอธิการบดี ดังนี  

คณะกรรมการ ประจ าเดือน 
สัปดาห์ของ

เดือน 
วัน 

ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี กรกฏาคม, ตุลาคม, มกราคม, เมษายน ๒ วันพฤหัสบดี 

ประจ าส านักงานอธิการบดี กรกฏาคม, ตุลาคม, มกราคม, เมษายน ๓ วันพฤหัสบดี 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖.๒  เรื่องนโยบายการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งในที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายใน    
การสรรหาบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษเดิมที่มีการทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ส าหรับพนักงานสายวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ทั งนี กองบริหารงานบุคคลจะเวียนแจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้
ทราบ เพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖.๓ เรื่องการปรับอัตราเงินสะสมของกองทุนส ารองเลี ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกบังคับว่าด้วยกองทุนส ารองเลี ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม 
พ.ร.บ.กองทุนส ารองเลี ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถจ่ายเงินสะสมใน
อัตราร้อยละ ๓ – ๑๕  โดยมหาวิทยาลัยยังคงจ่ายในสมทบให้ร้อยละ ๓ ทั งนี มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้
ด าเนินการได้ภายในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งกองบริหารงานบุคคลจะเวียนแจ้งให้
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

/วาระท่ี ๖.๔  

 



 ๑๐ 
 

วาระท่ี ๖.๔ เรื่องการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมคณบดีว่าเห็นสมควร
ให้ผู้อ านวยการกอง ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพ่ือรับทราบนโยบาย /ค าสั่งการจากที่ประชุม ท าให้
สามารถด าเนินการ /ถือปฏิบัติได้ทันที และสามารถชี แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อที่ประชุมได้ทันที 
กรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินภารกิจของกอง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ นและทวีความ
รุนแรง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖.๕ เรื่องโครงการออกก าลังกาย สร้างสุข ( กิจกรรมโยคะ ) 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเปิดสอน
โยคะในช่วงเวลาหลังเลิกงาน คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีการสอนที่  ตึกครุศาสตร์ ชั น ๖ ทุกวันอังครา
และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   

 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๔๐  น. 

 
 
 
 

      นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 
                                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


