รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๕ /๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
๒. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
ผู้อานวยการกองกลาง
๓. นางสุมิตรา
สมประสงค์ ผู้อานวยการกองคลัง
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๖. นางประดิษฐา
นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๗. นางสาวนปภัช
ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๘. ดร. สุวรรณา
กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. ดร. พัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๑๑. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๑๒. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่ าวต้ อนรั บผู้ อานวยการกองคลั งและผู้ อ านวยการกองสื่ อสารองค์ กรที่ เข้ ารับ
ตาแหน่งใหม่ และแจ้งว่าการประชุมวันนี เป็นการประชุมครังแรกที่ ใช้ ระบบการประชุมอิเล็ กทรอนิกส์ (EMeeting) ในการจัดประชุม ซึ่งครังต่อไปการจัดประชุมด้วยระบบ E-Meeting หากหน่วยงานมีเอกสารหรือ
ข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุม ต้องส่งเป็นไฟล์เอกสารให้สานักงานอธิการบดีอย่างน้อย ๓ วันก่อนการประชุม เพื่อ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการนาข้อมูลลงระบบ E-Meeting โดยหน่วยงานสามารถเข้าระบบ E-Meeting เพื่อ
เปิดดูเอกสารได้ก่อนการประชุม ๑ วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ กันายายน ๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุ การได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานั กงานอธิการบดี
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒)
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแผน
Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
สานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทีมเลขา
คณะกรรมการประเมิน ได้ดาเนิ น การจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก
และ ๑๑ ตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ และจากจุดที่ควรพัฒนาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้จุดที่ควรพัฒ นาไว้ในภาพรวม จานวน ๒ ข้อ
และในรายองค์ประกอบ จานวน ๑ ข้อ ดังนี้
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม
๑. ขาดคู่มืออธิบายแนวทางการจัดทารายงานตามตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพของ สานักงานอธิการบดี
๒.ในเกณฑ์การประเมินกระบวนการมีทัง Scoring Rubrics คือ 1.1, 1.3, 1.4, 3.1,
1.2.1, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.11 และ milestones 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, และ 1.5 และยังมี
ตัวชีวัดแบบไต่ระดับอีก 1 ตัว คือ 1.2.9 ทาให้สับสนเวลาทารายงาน
จุดที่ควรพัฒนาขององค์ประกอบที่ ๑
๑. หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีลักษณะการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของทางราชการ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนที่มากเกินความจาเป็น หรือการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ขาดการบูรณาการกัน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และเห็ น ชอบ
แผนพัฒ นา Improvement Plan จากจุดที่ควรพั ฒ นาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสานักงานอธิการบดี (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)
มติที่ประชุม รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
และเห็น ชอบแผน Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒ นาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบหน่วยงาน ดาเนินการดังนี้
๑. มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการตามแนวทางเสริมจุดแข็งในองค์ประกอบที่ ๑
เรื่ อ ง “สร้ า งความรู้ค วามเข้ า ใจ เพื่ อ เตรีย มบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มกั บ การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับ” เนื่องจากผลคะแนนตัวบ่งชี้ในการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ได้คะแนนน้อยและไม่บรรลุเป้าหมาย

๓
๒. มอบทุ กหน่ ว ยงานดาเนิ น การคั ดเลื อกกระบวนการ/ขั้น ตอนการปฏิบั ติ งาน(Flow
chart)ที่ ต้ อ งการปรั บ ลดขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาลง จ านวน ๑ กระบวนการต่ อ
หน่วยงาน โดยส่งข้อมูลให้สานักงานอธิการบดี ดังนี้
- Flow chart ที่ ยั ง ไม่ ป รั บ ลดขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลา (เฉพาะในกระบวนการ/
ขั้นตอนที่เลือก) ส่งสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
- Flow chart ที่ล ดขั้นตอนหรือระยะเวลาลง และได้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
แล้ว ว่าสามารถลดขั้นตอนหรือระยะเวลาได้จริง และงานไม่เสียหาย ส่งสานักงาน
อธิการบดี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาการทบทวนเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายคุณภาพ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น
ในการนี้ สานั กงานอธิการบดีขอนาเสนอผลทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายคุณภาพ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังแนบ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
มติที่ประชุม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะกรรมการเห็ น ชอบเป้ า หมายคุ ณ ภาพของส านั ก งานอธิ ก ารบดี

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของสานักงานอธิการบดี และ
ขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ สานักงาน
อธิการบดี
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙) และแจ้ งยอดจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สานักงานอธิการบดี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบยอดจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการกองคลังแจ้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือการส่ง
เบิกล่าช้า ซึ่งปกติกองคลังส่งมีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานส่งเบิก
ให้ทันภายในระยะเวลาที่ กาหนด และการขออนุมัติจัดอบรมโครงการสัมมนาต่างๆ ต้องส่งเรื่องขออนุมัติ
ก่อน การจัดอบรมโครงการฯ อย่างน้อย ๑๐ วัน เนื่องจากหากส่งเรื่องช้าจะทาให้ดาเนินการขออนุมั ติ
จัดซื้อวัสดุไม่ทัน

๔
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
๑. รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของสานักงานอธิการบดี
๒. รับทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสานักงานอธิการบดี
๓. รั บ ทราบแผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และมอบ
ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน คือ เบิก ๕๐% ภายในไตรมาสแรก (ต.ค.๕๙ – ธ.ค.๕๙)
พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการเบิ กจ่ ายโดยเร็ว โดยแฉพาะโครงการที่ดาเนินการจัดในช่วงใกล้ สิ้นเดือน
เนื่องจากต้องตัดยอดการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน และกองคลังต้องส่ งรายงานการเบิกจ่ายและระหว่างเบิกมายัง
สานักงานอธิการบดี ทุกวันที่ ๑๐ของเดือน เพื่อสานักงานอธิการบดีรายงานต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ซึ่งหากมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุม
๔. หน่วยงานที่ผู้บริหารเป็นเลขานุการในกองทุนต่างๆ ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุน
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
วาระที่ ๔.๔ รายงานประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้แจ้งให้หน่วยงานดาเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมให้กองบริหารงานบุคคลนั้น
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุมเพื่ อโปรดทราบและพิ จารณาผลการด าเนิ นงานและผลสั มฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๔.๕ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ตามที่ สานักงานอธิการบดี ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสานักงานอธิการบดี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เข้าที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และที่ประชุมได้
ร่วมกัน พิจ ารณากาหนดผู้รับ ผิ ดชอบรวบรวม/รายงานข้อมูล และผู้ รับผิ ดชอบโครงการ/กิจกรรมระดับ
สานักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
- การปรับวิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี
- การปรับวัตถุประสงค์ของสานักงานอธิการบดี

๕
- การปรับเป้าหมายหลักของสานักงานอธิการบดี
- การเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๖๔
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและมีมติในประเด็นที่เสนอ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ใช้คงเดิม คือ “เป็นหน่วยงานชั้นนาในการบริหารจัดการองค์กร และประสาน
พันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
๒. วั ต ถุ ป ระสงค์ ปรั บ ตามข้ อ เสนอข้ อ ๑ คื อ “เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายความสาเร็จตามพันธกิจ”
๓. เป้าหมายหลัก ปรับตามข้อเสนอข้อ ๒ คือ “ผลการประเมินคุณภาพได้ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง”
๔. มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดข้อ ๖ (ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒ นาความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะตามสายงาน) และ ข้อ ๗ (ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการให้บริการ) และประสานสานักงานอธิการบดีดาเนินการต่อไป
๕. มอบทุกหน่วยงานเพิ่มหัวข้อเรื่องการให้บริการในโครงการอบรมของหน่วยงาน เพื่อตอบ
ตัวชี้วัดที่ ๗ (ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการ)
๖. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๖๔ โดย
เริ่ ม ใช้ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ และมอบส านั ก งานอธิก ารบดี ป ระสานกองนโยบายและแผนด าเนิ น การ
ออกแบบฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานเพิ่มโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่ สานักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีขึ้น เพื่อทา
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น
กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้
๑. ผลการกากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จากการกากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จากกองต่างๆ ในสานักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๒. จากการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙
จากการที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองต่างๆ ในสานักงานอธิการบดีได้ให้การสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ดังนี้
๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจาหน่วยงาน

๖
๒.๒ นาข้อกาหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และเดือน
กันยายน ๒๕๕๙
๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี
แต่อย่างใด
๒.๔ กองต่างๆ ในสานักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาโครงการต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่นเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
(ก) โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจาปี (วันที่ ๒๕ – ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(ข) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ ๑๙ – ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
(ค) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุนประจาปี ๒๕๕๙ (วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานถึงแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
ดังนี้
(๑) เพื่อให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
(๒) เพื่อให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
ผลคะแนนทุกคน หากผู้ใดไม่ยินยอมลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีพยานรับรองเป็น
หลักฐาน ว่ามีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุม เพื่ อ โปรดทราบผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ รอบปี งบประมาณ
๒๕๕๙
ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คลแจ้ ง เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แนวทางการประเมิ น ผลการ
ปฏิบั ติงาน คือ การแจ้งผลคะแนนให้ ผู้รับการประเมินทราบนั้น คนแจ้งต้องเป็นหั วหน้าหน่วยงานไม่ใช่
หัวหน้างาน และการทักท้วงจะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ เมื่อแจ้งคะแนน (คะแนนเต็ม๑๐๐) ให้ผู้รับประเมิน
ทราบ ผู้ รั บ ประเมิ น มี สิ ท ธ์ ทั ก ท้ ว งว่ าไม่ เห็ น ชอบคะแนนภายใน ๓๐ วั น และขั้ น ต่ อ ไปคื อ เมื่ อ หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานปรับ คะแนนเป็ น ผลการเลื่ อนเงินเดือน (คะแนนเต็ม ๕) และส่ งเรื่องให้ กองบริห ารงานบุคคล
กองบริ ห ารงานบุ ค คลจะออกประกาศแจ้ งให้ บุ ค ลากรในแต่ ล ะหน่ ว ยงานทราบผลการเลื่ อ นเงิน เดื อ น
บุคลากรที่ไม่เห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือน สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๗
ระบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑ แนวทางการจัดงานปีใหม่ ๒๕๖๐
ประธานแจ้ งว่า ในปี ใหม่ ๒๕๖๐ นโยบายของมหาวิท ยาลั ยงดไม่ ให้ ของขวัญ ปี ใหม่กั บ
ผู้บริหาร เน้นการให้การ์ดอวยพรแทน และในส่วนของการตกแต่งพื้นที่ตามเทศกาลปีใหม่ ไม่ควรตกแต่ง
เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและยังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์
การจั ด เลี้ ย งภายในหน่ ว ยงานของส านั ก งานอธิก ารบดี ขอให้ เป็ น การจั ด เลี้ ย งภายใน
หน่วยงานแบบไม่เอิกเกริก ในส่วนการมอบของระหว่างหน่วยงานยังคงทาเหมือนเดิม เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้แก่กัน
การสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และรองอธิการบดีในนามสานักงานอธิการบดี กาหนดเข้าสวัสดี
ปีใหม่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕น. ณ ชั้น ๓ โดยใช้พวงมาลัย ๘ พวง (กองพัฒนานักศึกษา
จัดเตรียม) และการ์ดอวยพรของมหาวิทยาลัย ๘ ใบ (ลายเซ็นผอ.ทุกท่าน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ การรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า การรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
หน่วยงาน ต้องแจ้งเวลาออกปฏิบัติราชการของเมื่อวาน และเวลาเข้าปฏิบัติราชการของวันนี้ โดยรายงานให้
ผู้บริหารของหน่วยงานทราบทุกวันในตอนเช้า เพื่อให้ข้อมูลที่หน่วยงานมีเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงาน
ต้องส่งสรุปวันลาตอนเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย
หากหน่วยงานพบปัญหาในการใช้ระบบลาออนไลน์และการแสกนลายนิ้วมือ ขอให้แจ้งมา
ที่กองบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ การกาหนดราคากลาง
ผู้ อานวยการกองบริห ารงานบุ คคลหารือเรื่องการกาหนดราคากลางของวัส ดุ ครุภัณ ฑ์
พบว่าการที่หน่วยงานสายสนับสนุนเป็นผู้กาหนดราคากลางเอง อาจมีข้อผิดพลาดได้ ควรจะเป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญเฉพาะเป็นผู้กาหนดราคากลาง ซึ่งผู้อานวยการกองคลังชี้แจงว่า ปกติการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ของสายสนับสนุ นกองคลังจะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการติดต่อบริษัท และกาหนดราคากลาง
ให้กับทุกหน่วยงาน ยกเว้นพัสดุที่ทางกองคลังไม่มีความชานาญ หน่วยงานต้องหาราคากลางมาเอง เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และหากเป็นบริษัทที่หน่วยงานติดต่อขอใบเสนอราคาเองโดยตรง หน่วยงานต้อง
รับผิดชอบกาหนดราคากลางเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

วาระที่ ๖.๔ โครงการร่วมกับชมรมมทร.พระนครอาวุโส
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒ นธรรมประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
สมาชิกชมรมมทร.พระนครอาวุโส จานวน ๔ โครงการ โดยแต่ละโครงการรับแค่ ๔๐ คน ดังนี้
๑. โครงการธรรมะสั ญ จร สะสมเสบี ย งบุ ญ ต้ อ นรับ ปี ใหม่ ล่ อ งเรือสั ก การะพระ ๙ วั ด
ณ เกาะเกร็ด ตาบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยออกเดินทางจากท่าเรือเทเวศร์ ใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ไม่มีค่าใช้จ่าย
๒. กิ จ กรรมชมวั ง ๒ วั ง ณ วั ง บางขุ น พรหม และวั ง ลดาวั ล ย์ พร้ อ มอาหารกลางวั น
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่มีค่าใช้จ่าย
๓. กิจกรรมทัวร์สุขภาพแผนไทยและศึกษา"พิพิธภัณ ฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร"
จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ในวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี บ ริ ก ารทั้ ง นวดแบบไทย
เน้นฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเหมาะสม กับเจ้าเรือน รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
มีค่าใช้จ่ายท่านละ ๔๕๐ บาท
๔. กิจกรรมนมัสการพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดา) วัดท่าซุง และ สักการะ
พระพุทธมงคลลือเลื่อง ชมเมืองบนยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคี รี และเที่ยวชม
ตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.

นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

