
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๓ /๒๕๕9 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕9  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๗. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. ดร. พัทรยีา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณ์กุล แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมวันนี  คือ ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของส านักงานอธิการบดี ทั งผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลด าเนินงานตามแผน และผลการด าเนินงานของกอง
บริหารงานบุคคล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขหน้า ๖ ในมติที่ประชุมของวาระที่ ๖.๑ แก้ไข
ข้อความจาก “มอบกองสื่อสารองค์กรกิจกรรม” แก้ไขเป็น “มอบกองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรม” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี    

 



 ๒ 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค. ๕๘ – 
มิ.ย. ๕๙) ของส านักงานอธิการบดี 

 กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค.๕๘–มิ.ย.๕๙) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ .๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ 
และให้ข้อเสนอแนะ 

  ผู้แทนผู้อ านวยการกองคลังแจ้งทุกหน่วยงาน เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนด  
หน่วยงานต้องส่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ นภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติม
จากงบประมาณเงินเหลือจ่าย ต้องส่งเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกอง
คลังจะมีหนังสือแจ้งอีกครั ง 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ 
เดอืน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ส.ค.๕๘ – ๓๑
พ.ค.๕๙) ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2558 –กรกฎาคม 2559)  ประจ าปีการศึกษา  2558  

   ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล และ
เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ 
เพ่ือประเมิน คุณภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/


 ๓ 

   ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2558  ดังนี  
  1. รอบ  6 เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2558 – กรกฎาคม 2559)  ซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.29  มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี   
  2. รอบ  12 เดือน (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
ของส านักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.13  มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี   

(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓) 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและให้
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบกองบริหารงานบุคคล จัดท า
แผนการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของหน่วยงาน (Improvement Plan)  ในข้อเสนอแนะ “ 
ควรมีที่นั่งและโต๊ะส าหรับผู้รับบริการโดยเฉพาะ” และ “น่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั นตอนการ
ด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษ ชี แจงให้ข้าราชการได้อย่างทั่วถึง” น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีต่อไป 

 วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานอธิการบดี นั น 

ในการนี  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 171 คน 
จากบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั งหมด 196 คน คิดเป็นร้อยละ 87.24 โดยผลการประเมินฯ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ทั งนี  ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  

1. จ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้ประเมิน** 

(คน) (ร้อยละ) 

1 ส านักงานอธิการบดี 4 4 100.00 

2 กองกลาง 37 30 81.08 

3 กองคลัง 43 37 86.05 

4 กองนโยบายและแผน 26 23 88.46 
 
 



 ๔ 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้

ประเมิน** 
ล าดับที่ 

5 กองบริหารงานบุคคล 30 28 93.33 

6 กองพัฒนานักศึกษา 23 20 86.96 

7 กองสื่อสารองค์กร 11 9 81.82 

8 กองวิเทศสัมพันธ์ 6 5 83.33 

9 กองศิลปวัฒนธรรม 9 8 88.89 

10 ส านักประกันคุณภาพ 7 7 100.00 

รวมทั้งสิ้น 196 171 87.24 

 หมายเหตุ   *  ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
      ** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
 

2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน 

     ด้าน   
             หน่วยงาน  

ภาพรวม 
สอ. 

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

1. ด้านเจตคติ 4.03 4.31 4.18 3.97 4.05 3.94 4.00 3.80 3.92 4.31 4.00 
2. ด้านความรู้ความสามารถ 4.10 4.25 4.19 4.05 4.07 4.07 4.17 4.20 3.74 4.25 4.14 
3. ด้านระบบ/กลไก 
   ขั นตอนกระบวนการ 

4.06 4.58 4.10 4.01 4.00 4.11 3.98 4.00 3.93 4.33 3.90 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 3.98 4.25 4.08 3.85 4.07 4.07 3.85 3.93 3.72 4.21 3.95 
5. ด้านสภาพแวดล้อม 
   และขวัญก าลังใจ 

3.75 4.13 3.86 3.72 3.76 3.85 3.57 3.60 3.39 3.77 4.02 

6. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบสารสนเทศ 

3.79 4.00 4.03 3.77 3.79 3.94 3.23 3.60 3.59 3.83 3.95 

ค่าเฉลี่ย 3.94 4.24 4.05 3.87 3.95 3.98 3.79 3.83 3.68 4.10 3.99 
ร้อยละ 78.80 84.80 81.00 77.40 79.00 79.60 75.80 76.60 73.60 82.00 79.80 

ระดับความคดิเหน็ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
 

   ๓. ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. อยากให้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน 1 
2. สภาพแวดล้อมในกองไม่ดี พื นที่ใช้สอยน้อยเกิน เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานต่างๆ เยอะ
เกินไปไม่มีพื นที่ให้จัดเก็บเป็นระบบ และระเบียบดีพอ 

1 

3. อยากให้มีฟิตเนสเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1 
4. ข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลควรอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพราะหาข้อมูลได้ยาก ดูไม่สบายตา ต้องคลิกหลายครั งกว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้ 

1 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีต่อไป 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่าจากข้อเสนอแนะ สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาได้ 
ดังนี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางพัฒนาปรับปรุง 
1. อยากให้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน ส านักงานอธิการบดีมีโครงการอบรมให้กับบุคลากรด้าน

ต่างๆทุกปีจ านวนมากแล้ว และเป็นข้อคิดเห็นที่ก าหนด
กว้างๆ ไม่ได้ระบุเรื่องที่จะให้จัดอบรม 

2. สภาพแวดล้อมในกองไม่ดี พื นที่ใช้สอยน้อยเกิน 
เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานต่างๆ เยอะ
เกินไปไม่มีพื นที่ให้จัดเก็บเป็นระบบ และระเบียบดี
พอ 

มองกองกลางด าเนินการจัดท า Improvement Plan 
โดยสามารถน าเรื่องการท า 5ส.ของส านักงานอธิการบดีมา
เขียน และมอบทุกหน่วยงาน ด าเนินการเรื่องการโอน/
จ าหน่ายครุภัณฑ ์เพ่ือเป็นการบริหารจัดการพื นที่ภายใน
หน่วยงาน 

3. อยากให้มีฟิตเนสเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้าน
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

อาจด าเนินการได้ เมื่ออาคารเอนกประสงค์สร้างเสร็จ ซ่ึง
ก าหนดเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

4. ข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลควรอัพเดทให้
เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพราะหาข้อมูลได้ยาก ดูไม่สบายตา ต้องคลิกหลาย
ครั งกว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้ 

มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิจารณามอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในข้อ ๒ และข้อ๔ 

วาระท่ี ๔.๕ ผลการคัดเลือก “Star of Service mind” ประจ าปี 2558  

   จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2557 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ได้น าเสนอคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาโครงการ/
กิจกรรมคัดเลือกบุคคลดีเด่นในแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Star of Service 
mind” และให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากร 1 คนต่อปี ทั งนี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่มีการปรับใหม่และมอบหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนิน
กิจกรรม “Star of Service mind” โดยให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นประจ า
หน่วยงาน จ านวน 1 คนทุกปีการศึกษา ได้มีการด าเนินการ ดังนี  
  1. การคัดเลือก “Star of Service mind”ประจ าปีการศึกษา 2558 
   1.1 กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือให้ด าเนินการคัดเลือกผู้ ให้บริการดีเด่นประจ าหน่วยงาน จ านวน 1 คน เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2558 และให้ส่งผลการคัดเลือกให้ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  
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   1.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้ส่งผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการ
ดีเด่น ประจ าหน่วยงาน “Star of Service mind”ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้ กองบริหารงานบุคคล 
แล้ว และมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี  
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 
นายนพดล  นิลวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง 
นางสาวประนอม  นิลศรีใส นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง 
นางจริยา  ชายหงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล 
นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 
นางสาวมัลลิกา  วีระสัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา 
นางสาวจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร 
นายชัยพร  รองทอง นักวิชาการศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม 
นายณัฐวุฒิ  เศษก าปัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา 
นางสาวกรณัฏฐ์  อัครธนบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักประกันคุณภาพ 

 2. การคัดเลือก “Star of Service mind”ประจ าปีการศึกษา 2559   
     เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองบริหารงานบุคคล                 
จึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกตามร่างประกาศ ดังนี  
  2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “Star of Service mind” ดังนี  
   1. เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานนั น  โดยพิจารณาตั งแต่วันที่                         
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
   2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี 
   3. สามารถตอบปัญหา ค าชี แจง ให้ค าปรึกษาได้ดี  
   4. มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่   
   5. เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง   
  2.2 วิธีการคัดเลือก “Star of Service Mind” ดังนี  
   1. ให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรทุกคนเลือก “Star of Service Mind” ของ
หน่วยงานที่สังกัดที่มคีวามเหมาะสม 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด    
   2. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind”                          
ของหน่วยงานที่สังกัด กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้บุคลากรของหน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครั ง                                   
จากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน  
   3. ประกาศผลการคัดเลือกบนบอร์ดของหน่วยงาน  

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดังนี   
1. รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

จ านวน 11 รายข้างต้น  
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 2 . พิ จ ารณ าห ลั ก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก าร ใน การคั ด เลื อก  “Star of Service Mind”                     
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามร่างประกาศที่กองบริหารงานบุคคลน าเสนอ หรือตามแต่จะเห็นสมควร    
เพ่ือกองบริหารงานบุคคลจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก “Star 
of Service Mind” แบบเดิม และก าหนดของรางวัลส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “Star of Service Mind” 
ของแต่ละหน่วยงาน ทั ง ๒ ปี (๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) นั น ให้ใช้แก้วมัคที่เพ็นท์เป็นรูป(น ามาเอง)ของผู้ได้รับ
คัดเลือกแต่ละคน และนัดถ่ายภาพเพ่ือน าภาพขึ นจอ LED หน้าลิฟท์ชั น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี  

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และมอบกองสื่อสารองค์กรประสานและจัดท าของรางวัลให้กับผู้
ได้รับการคัดเลือก โดยเบิกจ่ายค่าถ้วยรางวัลจากส านักงานอธิการบดี และก าหนดมอบรางวัลให้แก่ผู้ ได้รับ
คัดเลือกเป็น “Star of Service Mind” ของแต่ละหน่วยงาน ทั ง ๒ ปี (๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) ในวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ รายงานผล Improvement  Plan จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 
เดือน (สิงหาคม 2558 –มกราคม 2559) 

    ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รอบ  6  เดือน (สิงหาคม  2558 – มกราคม  2559)  น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในการประชุมครั งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมีมติรับทราบผลการประเมินฯ  และมอบหน่วยงานที่มี
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ จัดท า  Improvement  Plan ส่งกองบริหารงานบุคคล โดยเขียนให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องแก้ไขการให้บริการให้เป็นตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ นั น ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้
ด าเนินการรวบรวมแผน  Improvement Plan พร้อมผลการด าเนินการตามแผน Improvement Plan  
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง แล้ว ดังรายละเอียด (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๒ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณประจ าเดือนตุลาคม – 
พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙  ดังนี้ 
  ๑. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้
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เป็นไปตามแผนที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
   ๑.๑ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทาง
จรรยาบรรณและวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคม-
พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบดีแต่อย่างใด 
   ๑.๒ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาใน
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคณุธรรม จรยิธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพ
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 เพ่ือให้แจ้ง
บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในรอบเดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งที่ประชุมว่า ในกรณีที่ปรากฎว่ามีผู้ประพฤติผิดทาง
อาญา ทางกองบริหารงานบุคคลจัมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป็นเชิง
ป้องกัน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระที่ ๖.๑ นโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดโครงการอบรมสัมมนาของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

 ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
ในที่ประชุมผู้บริหารหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องในช่วงเดือนนี้ หลายหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมี
การเร่งจัดโครงการอบรมสัมมนามาก เนื่องจากได้รับงบประมาณในช่วงใกล้จะปิดงบประมาณ จนบางครั้งมี
การเร่งให้ผู้บริหารระดับสูงรีบตัดสินใจอนุมัติ และการไปอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงาน โดยปิดหน่วยงานนั้น 
เป็นเรื่องไม่สมควร  



 ๙ 

และประธานแจ้งวิธีการแก้ปัญหาว่าหากมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเร่งด่วน ให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งบุคลากรที่มีความสามารถมาเสนอและติดตามเรื่องเอง จะท าให้โครงการอบรม
ได้รับอนุมัติทันก าหนด โดยไม่ต้องเร่งรัดผู้บริหาร และไม่ควรปิดหน่วยงาน     

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 วาระท่ี ๖.๒ แบบรายงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

  ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ได้เสนอแบบรายงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างาน เพ่ือใช้ในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มประกาศใช้ในกองนโยบายและแผนก่อน ซึ่ง
ในแบบรายงานฯ ดังกล่าว เป็นการอธิบายรายละเอียดการท างานรายบุคคลในแต่ละวัน แบ่งออกเป็น ๔ ไตร
มาส และมีกิจกรรมการพัฒนาระบบงาน ๓ หัวข้อ ดังนี้ ๑. งานประจ า (Routine) ๒.งานแทรกหรืองาน
โครงการ และ ๓.งานคิดใหม่ท าใหม่ (พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและท างานเป็นระบบมากขึ้น) ดังเอกสารที่
แนบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในการท าแบบรายงาน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามเอกสารที่แนบรายงานการประชุม 

 วาระท่ี ๖.๓ การใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 

  ประธานแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้
น าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) มาใช้ในการประชุม ซึ่งระบบ E-meeting เป็นระบบที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การท า
เล่มระเบียบวาระการประชุม จนถึงการจัดท ารายงานการประชุม ซ่ึงอธิการบดีมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเริ่มจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง และการ
ประชุมคณบดีผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก  ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานที่ท าข้อมูลให้กับรองอธิการบดีทุกฝ่าย
ในการน าเรื่องเข้าที่ประชุม บันทึกไฟล์เป็น PDF และส่งข้อมูลไฟล์ PDF ไปยังผู้จัดประชุมหรือเลขานุการ
การประชุมด้วย และขอให้หน่วยงานพิจารณาน าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ไปใช้ในการจัด
ประชุมด้วย โดยส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-
meeting) ส่งให้ทุกหน่วยงานทราบในภายหลัง 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานพิจารณาน าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-meeting) ไปใช้ในการจัดประชุมที่เก่ียวข้อง ตามนโยบายของอธิการบดี 
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