รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วาระพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
....................................................................
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ผู้มาประชุม
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๑. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
๒. หัวหน้างานบริการการศึกษา
(นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล...รักษาการ)
๓. หัวหน้างานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี
(นายพิพัฒน์ สนัน่ นาม...รักษาการ)
๔. หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
(นางวิภาดา บุญส่งแท้…รักษาการ)
๕. หัวหน้างานนโยบายและแผน
(นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ...รักษาการ)
๖. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
(นางชัญญานุช สุขสบาย...รักษาการ)
๗. หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(นายธเรศ แก้วบวรรัตน์...รักษาการ)
๘. ตัวแทนเจ้าหน้าที่
(นายพิเชษฐ์ กิติคุณ)
๙. ตัวแทนเจ้าหน้าที่
(นายบุญเจิด บุญวังแร่)
๑๐. หัวหน้างานธุรการ
(นางสาวอรัญญา อินทโชติ...รักษาการ)
๑๑. นายสุรนิ ทร์ นิลาพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

35

๑

5

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วาระพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
....................................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่หัวหน้างานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

15

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

20

25

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้างาน
๔.๒.๑ นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และฐานะ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน เสนอเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
โดยอ้างถึงรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
หน้าที่ ๒ ข้อ ๒ ให้ผู้ร้องเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามแบบประเมินที่กาหนดภายใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้สามารถส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย ทันตาม
เวลาที่กาหนด และข้อ ๓ นาผลประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดเข้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ พิจารณาภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น
จากข้อสั่งการของคณบดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบผลประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วาระพิเศษ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ ๖ จากการพิจารณาข้อมูลพบว่า
๒

ผู้ร้องเรียนไม่ได้ดาเนินการประเมินตามแบบประเมิน ภายในระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการบริ หารสานักงาน
เลขานุ ก ารคณะเภสั ช ศาสตร์ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน จึงมีมติ ดังนี้
มติ :
5

10

15

๑. เห็นควรให้ประมวลผลเฉพาะคะแนนที่ได้รับจากผู้บริหารฯตามแบบประเมินที่กาหนดเท่านัน้ เนื่องจากไม่
มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ จากผู้ร้องเรียนตามมติคณะกรรมการสอบสวนฯ
๒. เห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๑
(๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) และด าเนิ น การส่ ง ผลการเลื่ อนขั้น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการต่อไป
๓. เห็นควรนาเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน เข้าประชาพิจารณ์
ในการประชุ ม บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในวั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ และนาผลการประชาพิจารณ์ เข้ารับรองในคณะกรรมการบริหารสานักงาน
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในรอบประเมินที่
๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และรายงานให้คณะฯ ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีเลิกประชุมฯ

เวลา ๑๕.๓๐ น.
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นายสุรนิ ทร์ นิลาพันธ์
จดและสรุปรายงานประชุม

นางสาวอรัญญา อินทโชติ
ตรวจรายงานการประชุม
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30

๓

