
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๔ /๒๕๖๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ดร. พัทรียา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ เพ่ือพิจารณาการทบทวนเป้าหมายคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

  



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมครั งที่ผ่านมา   

  
วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  

มอบกองนโยบายและแผน
พิจารณาด าเนินการในการเสนอ
โครงการของบประมาณ ในเรื่อง
การปรับตัวบ่งชี้ของแผนให้เป็น
เชิงคุณภาพ 

ประธานฝากกองนโยบายและแผน
ปรับแบบฟอร์มการเสนอโครงการขอ
งบประมาณ เนื่องจากหากฟอร์มยัง
เหมือนเดิม หน่วยงานก็จะท ามา
แบบเดิม 

๔.๖ รายงานผลการคัดเลือก “Star of 
Service mind” ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ของส านักงานอธิการบดี 

มอบกองบริหารงานบุคคล
ประสานกองสื่อสารองค์กรในการ
ออกแบบและจัดของรางวัล 
(แก้วมัค) ให้กับผู้ได้รับคัดเลือก 
และก าหนดวันในการมอบรางวัล
“Star of Service Mind” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กองบริหารงานบุคคลประสานกอง
สื่อสารองค์กรในการจัดท าของรางวัล
เร ียบร้อยและก าหนดมอบรางวัลให้ 
“Star of Service Mind” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั งที่ ๕/๒๕๖๐  

ในเรื่องของสถานีวิทยุ มอบกอง
บริหารงานบุคคล ก าหนด
โครงสร้าง/กรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานอธิการบดีให้ชัดเจน ใน
การทบทวนกรอบอัตราก าลังครั ง
นี  ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ประธานชี แจงในที่ประชุมว่า
มหาวิทยาลัยยืนยันชัดเจนว่าสถานี
วิทยุอยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน
อธิการบดี และประธานฝากกอง
บริหารงานบุคคลก าหนดเกณฑ์ของ
ตัวชี วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี เรื่อง Star of 
Service Mind โดยอาจจะให้ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานมาเลือก
กันเองอีกครั งหนึ่ง 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
๕.๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ 
เดือน 

ประธานถามว่า ภายหลังจากการ
อบรมโครงการบริหารความเสี่ยง
แล้ว ส านักงานอธิการบดีจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรต่อหรือไม่  

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
แจ้งว่า หลังจากโครงการเสร็จสิ นได้
เรียนปรึกษาอธิการบดี ก็จะต้อง
ออกแบบฟอร์มใหม่ให้มีความชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิทยากร ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 ๓ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๒ ข้อเสนอหรือข้อ
ค าถามเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุง 

๑. ควรมีป้ายเตือนจราจร ที่ใต้ตึกคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและใต้อาคาร
เอนกประสงค์ ๑ (ตึกใหม่สวส.)  

ผู้อ านวยการกองกลาง แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ได้
ด าเนินการ จะขอด าเนินการในปีงบประมาณ
หน้าเนื่องจากป้ายต้องใช้งบประมาณในการ
สั่งซื้อสั่งท าป้ายไวนิล 

๒. การล้างแอร์ ควรมีแผนการบ ารุงรักษา 
และควรติดตามผลด้วยว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าส านักงาน
อธิการบดีมีแผนบ ารุงรักษาแอร์ ปีละ ๒ ครั้ง 
มีการด าเนินการครบถ้วนตามแผน มี
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย 

๓. ห้องน้ าผู้หญิง ชั้น ๓ มีปัญหาท่อน้ าชัก
โครกมีน้ ารั่วซึมไม่ได้รับการแก้ไข 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าตามท่ีได้ให้งาน
อาคารสถานที่ซ่อมบ ารุง ไปแล้ว แต่ยังพบ
ปัญหาอีก เนื่องจากงานเล็กบริษัทไม่รับท า 
และเจ้าหน้าที่ของงานอาคารสถานที่ไม่
ช านาญ 

๔. ห้องครัวชั้นต่างๆด้านข้างลิฟท์มีสภาพ
ช ารุดและทรุดโทรมมาก 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าขณะนี้ได้รื้อบิวท์
อินออกไปแล้ว จะด าเนินการสั่งซื้อครัวซึ่งคาด
ว่าจะต้องขอใช้งบกลาง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕. เก้าอ้ีส านักงานที่ช ารุด ส่งซ่อมหลาย
ครั้งก็พบว่ายังช ารุดอยู่เหมือนเดิม 
สามารถสั่งซื้อใหม่ได้หรือไม่ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และเสนอว่า
หากยังไม่หมดอายุการใช้งาน สามารถ
จ าหน่ายก่อนได้ โดยต้องตั้งกรรมการเพ่ือให้
เหตุผลในการขอจ าหน่ายก่อนหมดอายุการใช้
งาน ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้ง
ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลด้าน
พัสดุประสานกองคลัง และผู้อ านวยการ
กองกลางเสนอว่า ทุกหน่วยควรส ารวจเก้าอ้ี
ส านักงานภายในหน่วยงาน เพ่ือจะได้ท าเรื่อง
ขออนุมัติในหลักการพร้อมกันทีเดียว ว่าถึง
เวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยน 

๖. ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเสนอว่า
ในเทเวศร์ควรมีป้ายชื่ออาคาร หรือมีแผนที่
อาคาร เนื่องจากพบปัญหาว่าเวลามีการจัด
โครงการที่เชิญผู้สนใจ เป็นบุคคลภายนอก
เข้ามาร่วมกิจกรรมจะหาห้องหาอาคารไม่
เจอ เนื่องจากเราไม่มีป้ายอาคารที่ชัดเจน 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 



 ๔ 

 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และพิจารณามอบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ การทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น 
  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางสรุปการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที่มีการทบทวน 

รายละเอียดการทบทวน หน่วยงานที่เสนอ 
ขอปรับ 

๑.๒.๔ (เปลี่ยนชื่อตัว
บ่งชี)้ 

เดิม การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบาย
และแผน 
ใหม่ การพัฒนาการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 

๑.๕ การเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ  

ปรับแก้ค าอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑) 

กองบริหารงานบุคคล 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
คณะกรรมการพิจารณาการปรับแก้เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ “๑.๕ การเตรียมความ

พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” และเห็นว่า เป็นการก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานให้ได้ผล
ลัพธ์ตามเป้าหมาย ไม่ใช่เพ่ือให้ได้คะแนน ซึ่งปีแรกๆจะได้คะแนนน้อย (๓ คะแนน) และหากคนภายนอก
มองภาพรวมไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดจะไม่เข้าใจ และอาจจะคิดว่าทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เนื่องจากได้คะแนนในข้อนี้น้อย กองบริหารงานบุคคลควร
ทบทวนเกณฑ์การประเมิน โดยผู้อ านวยการกองกลางเสนอว่าให้ตั้งเป็นระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขั้นตอนทั้งหมด 



 ๕ 

ทั้งนี้ ประธานขอฝากคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาว่า ส านักงานอธิการบดีมีแผนในการจัด
โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชื่อ “โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดีสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า” ซึ่งก าหนดจัดประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาว่า จะเลื่อนโครงการให้จัดเร็ว
ขึ้น เพื่อปรับตัวบ่งชี้ใช้ในปีการศึกษานี้ หรือจัดตามเดิมแล้วปรับตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

  มติที่ประชุม เห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และมอบกองบริหารงานบุคคลปรึกษาส านักประกันคุณภาพในการปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที ่
๑.๕   

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ 

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมอบส านักงานอธิการบดีน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ด้วยส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งในเชิงสนับสนุน เชิงพัฒนา และเชิงป้องกันควบคู่กันไป กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรมหรือโครงการใน
ด้านการให้รางวัลสนับสนุนบุคลากรดีเด่น การอบรม สัมมนา การเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะ 
ประสบการณ์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างปลูกจิตส านึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจ และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่บุคลากร เพ่ือลดความตึงเครียดจากการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน  การน าข้อประพฤติ
ทางจรรยาบรรณมาเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคลเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๔.๓) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 ๖ 

กรณีลืมบันทกึ

เวลา

กรณีไม่สามารถ

บันทกึเวลา

สถาบนัวิจัยและพฒันา 20 44 21 65

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 34 33 50 83

ส านักงานอธิการบดี 4 - - -

กองกลาง 37 28 16 44

กองคลัง 39 74 45 119

กองนโยบายและแผน 23 13 19 32

กองบริหารงานบคุคล 30 65 31 96

กองพฒันานักศึกษา 25 61 34 95

กองวิเทศสัมพนัธ์ 7 12 17 29

กองส่ือสารองค์กร 12 24 55 79

กองศิลปวัฒนธรรม 9 - - -

ส านักงานตรวจสอบภายใน 7 9 - 9

ส านักประกนัคุณภาพ 7 11 6 17

ศูนย์การจัดการความรู้ 4 - - -

สถานีวิทยุสาธารณะเพือ่การศึกษา 5 - 1 1

สถาบนัภาษา 3 2 2 4

ศูนย์บม่เพาะธุรกจิ 4 8 8 16

รวม 270 384 305 689

หน่วยงาน

รวมจ านวน

การบันทกึเวลา

(ครั้ง)

ตารางแสดงข้อมูลการบันทกึเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนภายในสถาบัน ส านัก กอง

ต้ังแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 - 18 กันยายน 2560

จ านวนบุคลากร

(คน)

แบบใบลงเวลาปฏิบัติราชการ

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการยื่นแบบแสดงใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
  จากการประชุมทบทวนระบบการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และการ
เริ่มต้นใช้งานระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension's Electronics 
Filling)เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Leaning Space 1 ชั น 3 อาคารเอนกประสงค์ ส านักงาน
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยปัจจุบันสถาบัน ส านัก กอง ได้มีการใช้ระบบสแกนลายนิ วมือ 
โดยมีการติดตั งเครื่องสแกนลายนิ วมือทั งสิ น 3 จุด ดังนี  
   1. บริเวณหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี (ด้านนอก) 
   2. บริเวณในอาคารส านักงานอธิการบดี (หน้าลิฟท์) 
   3. บริเวณอาคารบ่อปลา ชั น 2 

จากการประชุมดังกล่าว มีข้อเสนอแนะจากการประชุม ในการเพิ่มการติดตั งเครื่องสแกน
ลายนิ วมือบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกจ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง
เครื่องสแกนลายนิ วมือทั ง 3 จุดดังกล่าว เริ่มใช้ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน จากจ านวนผู้ใช้ทั งสิ น 
270 ราย จากการใช้งานจะพบปัญหาในการใช้งาน สรุปได้ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางดังกล่าว พบว่า กรณีไม่สามารถบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ (สแกนไม่ติด) มีค่อนข้าง
สูง มีจ านวนทั งสิ น 305 ครั ง จากจ านวนแบบใบขอลงเวลาปฏิบัติราชการทั งหมด 689 ครั ง ท าให้เห็นว่าการ
ท างานของเครื่องสแกนลายนิ วมือ 3 เครื่องที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ท างานอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณอาคาร
ส านักงานอธิการบดี และกรณีลืมสแกนลายนิ วมือ ของบุคลากรภายในงาน พร้อมนี  กรณีทั ง 2 ข้างต้น ท าให้
มีการเขียนแบบใบลงเวลาปฏิบัติราชการจ านวนมาก บางหน่วยงานส่งทุกครั งที่มีกรณีเกิดขึ น และบาง
หน่วยงานส่งเป็นรายเดือน และราย 6 เดือน  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี  



 ๗ 

  1. พิจารณาการย้ายเครื่องสแกนลายนิ วมือ เพ่ือน าไปติดตั งที่อาคารเอนกประสงค์ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด าเนินการสั่งซื อเครื่องสแกนลายนิ วมือใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่
มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 2 ปี  
  2. พิจารณาการจัดส่งใบลงเวลาปฏิบัติราชการกรณีลืมสแกนลายนิ วมือ และสแกน
ลายนิ วมือ   ไม่ติด มายังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือปรับปรุงในระบบสแกนลายนิ วมือทันที หรือรวบรวมจัดส่ง
มายังกองบริหารงานบุคคล คราวละไม่เกิน 1 เดือน 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาดังนี้ 

๑. เห็นสมควรให้ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ วมือใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากมี
ปัญหาในการใช้งาน 

๒. การจัดส่งใบลงเวลาปฏิบัติราชการกรณีลืมสแกนลายนิ วมือ และสแกนลายนิ วมือไม่ติด 
มายังกองบริหารงานบุคคล ให้รวบรวมจัดส่งคราวละไม่เกิน 1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งทุกหน่วยงานทราบด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลได้รายงานต่อที่ประชุมความว่า ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ.   ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ด ารงอยู่และปรับ
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนของต าแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้  ตรวจพิจารณาร่างกฎ ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนของการประการใช้บังคับเป็นกฏหมาย 
การด าเนินการ  
  เ พ่ือ เป็นการ เตรี ยมความพร้อม ในการ เลื่ อน เ งิน เดื อนข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในรอบการ
ประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือนส าหรับหน่วยงานที่มีสายสนับสนุนเงินเดือนถึงขั้น
สูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าร่าง ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับดังกล่าว จะได้
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการ  
 



 ๘ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสนอ การด าเนินการ/มติ 
๑. การวางถังขยะภายในมหาวิทยาลัย เข้า
มหาวิทยาลัยมาแล้วพบถังขยะเลย ควรวางหลบมุม
หน่อยหรือไม่ 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าเนื่องจากเดิมตั้งถังขยะ
ไว้น้อย ท าให้นักศึกษาหาไม่เจอและไม่ทิ้งขยะลงถัง  
และจะด าเนินการตั้งถังขยะในจุดที่หลบมุมมากข้ึน 

๒. ป้ายบอกทาง ป้ายที่ติดตรงแผงกั้น หรือพ้ืนที่ห้าม
จอด พบว่าช ารุดมาก เป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี  

มอบกองกลางด าเนินการปรับปรุงป้ายในจุดต่างๆที่
ช ารุดเสียหาย  

๓. การดูแลรักษาในห้องประชุม  
- กลิ่นไม่พึงประสงค์ (พรม และแอร์) 
- นาฬิกาไม่ตรงกัน 
- ผ้าม่าน 

ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่าได้ให้ร้าน ๒ร้านเข้ามาดู
พรมเพ่ือเสนอราคาแล้ว แต่ไม่ได้เสนอขอ
งบประมาณไว้ โดยจะขอใช้งบกลางของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนีห้ากจะท าเป็นแบบอื่น  เช่น พ้ืน
ลามิเนต มีข้อเสียคือมีเสียงเวลาเลื่อนเก้าอ้ี แต่จะไม่
มีปัญหาเรื่องกลิ่น ซึ่งกองกลางต้องปรึกษากับหลาย
หน่วยงาน เนื่องจากถ้าเป็นพรมจะเป็นครุภัณฑ์ แต่
ถ้าท าเป็นพ้ืนลามิเนต จะเป็นการก่อสร้างปรับปรุง
อาคาร และในส่วนของผ้าม่าน กองกลางขอรับไว้
ด าเนินการ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังเสนอ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๒๐  น. 

   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


