
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๕ /๒๕๕9 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๘  ธันวาคม ๒๕๕9  เวลา  ๑๓.๓๐ 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. นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๘. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. ดร. พัทรียา 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 

  ประธานกล่าวต้อนรับผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กรที่เข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ และแจ้งว่าการประชุมวันนี  เป็นการประชุมครั งแรกที่ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) ในการจัดประชุม ซึ่งครั งต่อไปการจัดประชุมด้วยระบบ E-Meeting หากหน่วยงานมีเอกสารหรือ
ข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุม ต้องส่งเป็นไฟล์เอกสารให้ส านักงานอธิการบดีอย่างน้อย ๓ วันก่อนการประชุม เพ่ือ
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการน าข้อมูลลงระบบ E-Meeting โดยหน่วยงานสามารถเข้าระบบ E-Meeting เพ่ือ
เปิดดูเอกสารได้ก่อนการประชุม ๑ วัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันายายน ๒๕๕๙  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี    

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแผน 
Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ส านักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทีมเลขา
คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  โดยผลการประเมิน ๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก 
และ ๑๑ ตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ และจากจุดที่ควรพัฒนาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้จุดที่ควรพัฒนาไว้ในภาพรวม จ านวน ๒ ข้อ 
และในรายองค์ประกอบ จ านวน ๑ ข้อ ดังนี้ 

จุดที่ควรพฒันาในภาพรวม 
๑. ขาดคู่มืออธิบายแนวทางการจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน

ระบบประกันคุณภาพของ ส านักงานอธิการบดี 
๒.ในเกณฑ์การประเมินกระบวนการมีทั ง  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
ตัวชี วัดแบบไต่ระดับอีก 1 ตัว คือ 1.2.9 ท าให้สับสนเวลาท ารายงาน   
 จุดที่ควรพัฒนาขององค์ประกอบที่ ๑ 

๑. หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีลักษณะการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของทางราชการ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนที่มากเกินความจ าเป็น หรือการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ขาดการบูรณาการกัน 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และเห็นชอบ
แผนพัฒนา Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดี (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑) 

  มติที่ประชุม รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘
และเห็นชอบแผน Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบหน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ 

๑. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามแนวทางเสริมจุดแข็งในองค์ประกอบที่ ๑ 
เรื่อง “สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ”  เนื่องจากผลคะแนนตัวบ่งชี้ในการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้คะแนนน้อยและไม่บรรลุเป้าหมาย 



 ๓ 

๒. มอบทุกหน่วยงานด าเนินการคัดเลือกกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow 
chart)ที่ต้องการปรับลดขั้นตอนหรือระยะเวลาลง จ านวน ๑ กระบวนการต่อ
หน่วยงาน โดยส่งข้อมูลให้ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
-  Flow chart ที่ยังไม่ปรับลดขั้นตอนหรือระยะเวลา (เฉพาะในกระบวนการ/

ขั้นตอนที่เลือก) ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
-  Flow chart ที่ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาลง และได้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

แล้ว ว่าสามารถลดขั้นตอนหรือระยะเวลาได้จริง และงานไม่เสียหาย ส่งส านักงาน
อธิการบดี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาการทบทวนเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายคุณภาพ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  นั้น 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอผลทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายคุณภาพ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังแนบ  

(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของส านักงานอธิการบดี และ
ขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักงาน
อธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักงานอธิการบดี 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๓)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบยอดจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ  

ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือการส่ง
เบิกล่าช้า ซึ่งปกติกองคลังส่งมีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานส่งเบิก
ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการขออนุมัติจัดอบรมโครงการสัมมนาต่างๆ ต้องส่งเรื่องขออนุมัติ
ก่อน     การจัดอบรมโครงการฯ อย่างน้อย ๑๐ วัน เนื่องจากหากส่งเรื่องช้าจะท าให้ด าเนินการขออนุมั ติ
จัดซื้อวัสดุไม่ทัน 



 ๔ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของส านักงานอธิการบดี  
๒. รับทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงานอธิการบดี  
๓. รับทราบแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักงานอธิการบดี  และมอบ            

ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน คือ เบิก ๕๐% ภายในไตรมาสแรก (ต.ค.๕๙ – ธ.ค.๕๙) 
พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายโดยเร็ว โดยแฉพาะโครงการที่ด าเนินการจัดในช่วงใกล้สิ้นเดือน 
เนื่องจากต้องตัดยอดการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน และกองคลังต้องส่งรายงานการเบิกจ่ายและระหว่างเบิกมายัง
ส านักงานอธิการบดี ทุกวันที่ ๑๐ของเดือน เพื่อส านักงานอธิการบดีรายงานต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ซึ่งหากมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุม    

๔. หน่วยงานที่ผู้บริหารเป็นเลขานุการในกองทุนต่างๆ ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุน 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

วาระที่ ๔.๔ รายงานประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมให้กองบริหารงานบุคคลนั้น 

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีแนบ
มาพร้อมนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔) 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙  

 มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 วาระท่ี ๔.๕ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบรวบรวม/รายงานข้อมูล และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมระดับ
ส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

- การปรับวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
- การปรับวัตถุประสงค์ของส านักงานอธิการบดี 



 ๕ 

- การปรับเป้าหมายหลักของส านักงานอธิการบดี 
- การเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๖๔ 
 (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕) 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาและมีมติในประเด็นที่เสนอ ดังนี้ 
๑. วิสัยทัศน์ใช้คงเดิม คือ “เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสาน

พันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” 
๒. วัตถุประสงค์ ปรับตามข้อเสนอข้อ ๑ คือ “เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จตามพันธกิจ” 
๓. เป้าหมายหลัก ปรับตามข้อเสนอข้อ ๒ คือ “ผลการประเมินคุณภาพได้ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง” 
๔. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดข้อ ๖ (ร้อยละของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะตามสายงาน) และ ข้อ ๗ (ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการให้บริการ) และประสานส านักงานอธิการบดีด าเนินการต่อไป 

๕. มอบทุกหน่วยงานเพ่ิมหัวข้อเรื่องการให้บริการในโครงการอบรมของหน่วยงาน เพ่ือตอบ
ตัวชี้วัดที่ ๗ (ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการ) 

๖. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๖๔ โดย
เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบส านักงานอธิการบดีประสานกองนโยบายและแผนด าเนินการ
ออกแบบฟอร์ม เพ่ือให้หน่วยงานเพิ่มโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๕.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
  ตามท่ี ส านักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น 

กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้ 

๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

จากกองต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี พบว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
๒. จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการด าเนินงาน

ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองต่างๆ ในส านักงานอธิการบดีได้ให้การสนับสนุน 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 

๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน 



 ๖ 

๒.๒ น าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ 

๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙    
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี     
แต่อย่างใด 

๒.๔ กองต่างๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาโครงการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่นเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น 

  (ก) โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี (วันที่ ๒๕ – ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

  (ข) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (วันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

  (ค) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าปี ๒๕๕๙ (วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานถึงแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี 
ดังนี้ 

  (๑) เพ่ือให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

  (๒) เพ่ือให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
ผลคะแนนทุกคน หากผู้ใดไม่ยินยอมลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีพยานรับรองเป็น
หลักฐาน ว่ามีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การแจ้งผลคะแนนให้ผู้รับการประเมินทราบนั้น คนแจ้งต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานไม่ใช่
หัวหน้างาน และการทักท้วงจะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ เมื่อแจ้งคะแนน (คะแนนเต็ม๑๐๐) ให้ผู้รับประเมิน
ทราบ ผู้รับประเมินมีสิทธ์ทักท้วงว่าไม่เห็นชอบคะแนนภายใน ๓๐ วัน และขั้นต่อไปคือเมื่อหัวหน้า
หน่วยงานปรับคะแนนเป็นผลการเลื่อนเงินเดือน (คะแนนเต็ม ๕) และส่งเรื่องให้กองบริหารงานบุคคล    
กองบริหารงานบุคคลจะออกประกาศแจ้งให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทราบผลการเลื่อนเงินเดือน 
บุคลากรที่ไม่เห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือน สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๗ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ แนวทางการจัดงานปีใหม่ ๒๕๖๐ 
 ประธานแจ้งว่าในปีใหม่ ๒๕๖๐ นโยบายของมหาวิทยาลัยงดไม่ให้ของขวัญปีใหม่กับ

ผู้บริหาร เน้นการให้การ์ดอวยพรแทน และในส่วนของการตกแต่งพ้ืนที่ตามเทศกาลปีใหม่ ไม่ควรตกแต่ง 
เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและยังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์  

การจัดเลี้ยงภายในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ขอให้เป็นการจัดเลี้ยงภายใน
หน่วยงานแบบไม่เอิกเกริก ในส่วนการมอบของระหว่างหน่วยงานยังคงท าเหมือนเดิม เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่กัน  

การสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และรองอธิการบดีในนามส านักงานอธิการบดี ก าหนดเข้าสวัสดี
ปีใหม่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕น. ณ ชั้น ๓ โดยใช้พวงมาลัย ๘ พวง (กองพัฒนานักศึกษา
จัดเตรียม) และการ์ดอวยพรของมหาวิทยาลัย ๘ ใบ (ลายเซ็นผอ.ทุกท่าน) 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๒ การรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า การรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
หน่วยงาน ต้องแจ้งเวลาออกปฏิบัติราชการของเมื่อวาน และเวลาเข้าปฏิบัติราชการของวันนี้ โดยรายงานให้
ผู้บริหารของหน่วยงานทราบทุกวันในตอนเช้า เพ่ือให้ข้อมูลที่หน่วยงานมีเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงาน
ต้องส่งสรุปวันลาตอนเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย  

หากหน่วยงานพบปัญหาในการใช้ระบบลาออนไลน์และการแสกนลายนิ้วมือ ขอให้แจ้งมา
ที่กองบริหารงานบุคคล  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๖.๓ การก าหนดราคากลาง 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลหารือเรื่องการก าหนดราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์ 
พบว่าการที่หน่วยงานสายสนับสนุนเป็นผู้ก าหนดราคากลางเอง อาจมีข้อผิดพลาดได้ ควรจะเป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ซึ่งผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงว่า ปกติการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ของสายสนับสนุนกองคลังจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการติดต่อบริษัท และก าหนดราคากลาง
ให้กับทุกหน่วยงาน ยกเว้นพัสดุที่ทางกองคลังไม่มีความช านาญ หน่วยงานต้องหาราคากลางมาเอง เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และหากเป็นบริษัทที่หน่วยงานติดต่อขอใบเสนอราคาเองโดยตรง หน่วยงานต้อง
รับผิดชอบก าหนดราคากลางเอง 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 ๘ 

 

 วาระท่ี ๖.๔ โครงการร่วมกับชมรมมทร.พระนครอาวุโส 

  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่
สมาชิกชมรมมทร.พระนครอาวุโส จ านวน ๔ โครงการ โดยแต่ละโครงการรับแค่ ๔๐ คน ดังนี้ 

๑. โครงการธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือสักการะพระ ๙ วัด       
ณ เกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยออกเดินทางจากท่าเรือเทเวศร์ ใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

๒. กิจกรรมชมวัง ๒ วัง ณ วังบางขุนพรหม และวังลดาวัลย์ พร้อมอาหารกลางวัน         
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

๓. กิจกรรมทัวร์สุขภาพแผนไทยและศึกษา"พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร" 
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีบริการทั้งนวดแบบไทย      
เน้นฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวมเหมาะสม กับเจ้าเรือน รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ         
มีค่าใช้จ่ายท่านละ ๔๕๐ บาท 

๔. กิจกรรมนมัสการพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) 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 


