รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
---------------------------ผูมาประชุม
๑. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประธาน
๒. นางสาวกันยารัตน หนูสุข
เจาหนาที่บริหารงาน
๓. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๔. นางลลิดา นันทวงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๕. นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจาหนาที่บริหารงาน
๖. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจาหนาที่บริหารงาน
๗. นางสาววรรณา เหมทานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๘. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม
นักวิชาชีพ
๙. นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๐. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๑. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๒. นางสุภาพร สิกพันธ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๓. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ
ผูปฏิบัติงานบริการ
๑๔. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ
เจาหนาที่บริหารงาน
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. นางสาวพยอม ธนมี
๒. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
๓. นางออยอุสา ฉัตรทอง
๔. นางสำราญ ชูจันทร
๕. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร

ลา
ลา
ติดภารกิจอื่น
ลา
ลา

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื ่ อครบองค ประชุ ม หัวหน าฝ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม
และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี –
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติ งาน
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดกำหนดใหทุกสวนงาน/หนวยงาน
ดำเนิ น การรายงานผลการดำเนิ น งานรอบ ๗ เดื อ น (๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๒)
จึงขอใหบุคลากรผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานใหแกนายสุรศักดิ์ วงศสันติ ภายในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ตัวบงชี้
สวนที่ ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้ง
องคกร (EdPEx)
การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร
(EdPex)
สวนที่ ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)
๗.๓ ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
(๑) ผลลัพธดานอัตรากำลังและขีดความสามารถ
๗.๓ก๑ รอยละของอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๗.๓ก-๒ รอยละของอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
๗.๓ก-๓ รอยละของบุคลากรใหมที่ผานการทดลองงาน
(สายวิชาการ/สายสนับสนุน)

TSU

HR

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

เปาหมาย

-

ระดับ ๓

สุรศักดิ์

รอยละ
๕๒
รอยละ
๒๘
รอยละ
๑๐๐

-

ปุณชรัสมิ์

-

ปุณชรัสมิ์
ทัศนีย

๓
ตัวบงชี้
๗.๓ก-๔ รอยละของอาจารยที่ไดรับรางวัล
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
(๒) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงาน
๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการ
ทำงาน (สายวิชาการ/สายสนับสนุน)
(3) ผลลัพธดานความผูกพัน
๗.๓ก-๗ อัตราการคงอยูของบุคลากร (สายวิชาการ/
สายสนับสนุน)
๗.๓ก-๘ ระดับความผูกพันของบุคลากร (สายวิชาการ/
สายสนับสนุน)
๗.๓ก-๙ คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน)
(๔) ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากรและผูนำ
๗.๓ก-๑๐ รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงาน
ไดรับการพัฒนา
๗.๓ก-๑๑ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามความ
จำเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
๗.๔ ผลลัพธดานการนำองคการและการกำกับดูแล
ก. ผลลัพธดานการนำองคกร การกำกับดูแล และความ
รับผิดชอบตอสังคม
(๑) ผลลัพธดานการสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร
ผูเรียน และลูกคากลุมอื่น
๗.๔ก-๑ ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร (สาย
วิชาการ / สายสนับสนุน)
๗.๔ก-๒ ผลการประเมินผูนำ

TSU

เปาหมาย

รอยละ
๖
รอยละ
๕
รอยละ
๑

คาเฉลี่ย
๓.๒๐
รอยละ
๙๘
คาฉลี่ย
๓.๗๐
รอยละ
๖๖

HR

เปาหมาย

-

ผูรับผิดชอบ
ออยอุสา

คาเฉลี่ย
๓.๒๐

ปุณญาดา
จิรัญญภา

คาเฉลี่ย
๓.๗๐
รอยละ
๖๖

ปุณญาดา

รอยละ
๑๐๐
รอยละ
๘๓
รอยละ
๘๕
รอยละ
๘๐

รอยละ
๑๐๐
รอยละ
๙๐.๔๗

ออยอุสา

คาเฉลี่ย
๓.๐๐

คาเฉลี่ย
๓.๐๐
คาเฉลี่ย
๓.๖๕

นนทพัทธ

ปุณญาดา

ออยอุสา

ปุณญาดา

๔
ตัวบงชี้
(๒) ผลลัพธดานภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล
๗.๔ก-๓ คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.
(๔) ผลลัพธดานการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
๗.๔ก-๙ จำนวนขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลของผูบริหาร
๗.๔ก-๑๐ จำนวนขอรองเรียนดานจรรยาบรรณตอคณาจารย
และบุคลากร
ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ
(๑) ผลลัพธดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
๗.๔ข-๒ รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป
ตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของหนวยงาน
๗.๓ ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
(๒) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงาน
๗.๓ก (ฉ-๑) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสราง
บรรยากาศการทำงาน
๗.๓ก(ฉ-๒) ระดับความสำเร็จของกระบวนการสรรหาบุคลากร
ใหมตามกรอบที่ไดรับการจัดสรร
๗.๓ก(ฉ-๓) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณา
ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
๗.๓ก(ฉ-๔) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
ตามแผน

TSU

เปาหมาย

HR

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๘๐
คะแนน

ลลิดา

๐ ครั้ง
๐ ครั้ง

นนทพัทธ
นนทพัทธ

รอยละ
๙๕

สุรศักดิ์

ระดับ ๓

ปุณญาดา

ระดับ ๓

กันยารัตน

ระดับ ๓

เพ็ญฉาย

รอยละ
๘๐

ออยอุสา

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ )
ที่ประชุมมี ข อสังเกตและข อเสนอแนะวาควรจัดประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อจัดทำกระบวนงาน
ตามตัวชี้วัดเฉพาะของฝาย
มติ
๑. รับทราบคำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
๒. มอบบุ คลากรผู  ร ั บ ผิ ดชอบตั ว ชี้ว ั ดจัดส ง ข อ มูล การรายงานผลการปฏิบ ัต ิง านรอบ ๗ เดือ น
(๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๒) ในระดั บ ฝ า ยและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๕
๑.๒.๒ เรื่อง การตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
นายสุรศักดิ์ วงศสันติ แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร ไดโอนยาย
ข อมู ล ของเว็ บ ไซต ฝ  า ยบริ ห ารกลางและทรัพ ยากรบุ คคล ไปยังเครื่องแมข ายคอมพิว เตอร (Server) ใหม
โดยเปลี ่ ย นชื ่ อ URL เป น http://capr.tsu.ac.th จึ ง ขอให บ ุ ค ลากรที ่ ม ี ร ั บ ผิ ด ชอบข อ มู ล ในเว็ บ ไซต
ตรวจสอบขอมูล หากมีผิดพลาดจะไดแจงสำนักคอมพิวเตอรเพื่อดำเนินการแกไขตอไป
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และไดจัดทำรายงานการประชุม โดยแจงเวียนใหบุคลากรไดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมแลวนั้น ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๗ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ –
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำป นั้น ในการนี้ ประธานไดตรวจสอบและติดตาม
ผลการดำเนินงาน โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๖

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่ ๑
ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู
กลยุ ท ธ ๑.๔ พั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การ
เรียนรูและสมรรถนะสากลของอาจารย
๑.๔.๓ โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาของ
อาจารย
๑.๔.๔ โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ความทาทายเชิงกลยุทธที่ ๔
การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ
กลยุทธ ๔.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และระบบคุ ณ ภาพระดั บ มหาวิ ท ยาลั ยและ
ระดับสวนงานตามเกณฑคุณภาพสากล
๔.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ
๑. กระบวนการเสริมสรางบรรยากาศ
การทำงาน
๒. กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม
ตามกรอบทีไ่ ดรับการจัดสรร
๓. กระบวนการพิจารณาขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการ
๔. โครงการการพัฒนาระบบการ
สื่อสารของผูนำระดับสูงสุด
๕. ระบบการจัดการความรูที่นำไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ

การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ




มอบคุณปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร









คุณปุญญาดา สุวรรณมณี รับ
ไปประสานขอมูลกับรอง
อธิการบดีฯ

๗

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารและ
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสู
มหาวิทยาลัยแหงความสุขและมีวัฒนธรรม
องคกรที่เขมแข็ง
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
๑. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการกรรมการพิจารณา
ตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว)
พบคณาจารยฯ
- โครงการเตรียมความพรอมการเขา
สูตำแหนงทางวิชาการ : สราง
ระบบพี่เลี้ยงในการขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการ
๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการจัดทำผลงาน :
การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห
และสังเคราะห
๓. โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระ
งานขั้นต่ำของสายคณาจารย
๔. การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหเอื้อตอการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใน
กำกับ
๔.๒.๒ โครงการเตรียมหรือพัฒนาผูบริหาร
๑. โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร
สายคณาจารย

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ





การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

กำหนดจัดวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดำเนินการอยางตอเนื่อง


กำหนดจัด
วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒




ดำเนินการอยางตอเนื่อง

จัดรวมกับสายสนับสนุน


๘

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร
สายสนับสนุน
๔.๒.๓ โครงการเสริมสรางมหาวิทยาลัย
แหงความสุข (Happy
University) : มหาวิทยาลัย
สุขภาวะ (Happy Workplace)
๑. การประเมินดัชนีความสุข ความ
ผูกพัน และบรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๔.๒.๔ โครงการบมเพาะและเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรตามคานิยมหลัก (Core
Value) ของมหาวิทยาลัย
๑. โครงการเกษียณอายุราชการ
๒. โครงการสัมมนาผูบริหาร
สายคณาจารย ประจำป ๒๕๖๑
๓. โครงการสัมมนาผูบริหาร
สายสนับสนุน ประจำป ๒๕๖๑
กลยุทธ ๔.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓ การพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน (e-Performance)
๑. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายคณาจารย
๒. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย
กลยุทธ ๔.๔ พัฒนาการสื่อสารองคกรให
ทั่วถึงและสามารถสรางภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
๔.๔.๑ โครงการสรางแบรนดของ
มหาวิทยาลัย

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ


การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
จัดรวมกับสายคณาจารย











จะประสานกับสำนัก
คอมพิวเตอรเพือ่ ติดตามระบบ
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๙

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
๑) การพัฒนาชองทางการสื่อสารเพื่อ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
- การจัดทำบัตรอวยพรปใหม ปฏิทิน
และสมุดบันทึก
-

การจัดทำของที่ระลึกของ
มหาวิทยาลัย (ปากกา)
๒) การเผยแพรผลงานและบทบาท
ของมหาวิทยาลัย
- จัดทำ Webpage สื่อสารองคกร
- การจัดทำรวมเลมผลงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณสูปท ี่ ๕๑
- การจัดทำวีดิทัศนเพื่อสื่อสาร
บทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณ
กาวสูปที่ ๕๑
๔.๔.๒ โครงการสรางระบบ/กระบวนการ
สื่อสารองคกรเพื่อเสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยและสวนงานแบบบูรณาการ
- การสำรวจการรับรูขาวสารและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
๔.๔.๓ โครงการสรางเครือขายและ
ความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมเผยแพรผลงานของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและรับรูในวงกวาง
- อบรมและสรางเครือขายบุคลากร
ดานสื่อสารองคกรของสวนงานใน
มหาวิทยาลัย
- ศึกษางานการสื่อสารองคกรเพื่อ
เชื่อมเครือขายนักสื่อสารองคกร
พื้นที่ภาคใต

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ

การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ







ดำเนินการแลว
https://we.tsu.ac.th







กำหนดจัดชวงเดือนเมษายน
๒๕๖๒



กำหนดจัดชวงเดือนเมษายน
๒๕๖๒

๑๐

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
-

สรางเครือขายสื่อสารมวลชน
สัมพันธ (Meet The Press)
- สรางความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาคม และองคกรเอกชนในการ
รวมบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นภาคใต
กลยุทธ ๔.๕ พัฒนาการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
๑. การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามระเบียบ
และการไดรับรองมาตรฐาน
(การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ITA)
ยุทธศาสตรการพัฒนาฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตรที่ ๑
พั ฒ นาการดำเนิ น งานเพื ่ อ ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ
- การบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ



การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

มอบคุณนนทพัทธ นวลนิ่ม
สรุปรายละเอียดสถานที่
และเวลาการจัดกิจกรรม





อยูในระหวางดำเนินการ ๒
เรื่อง ดังนี้
- บุคลากรสายคณาจารย
ที่ยื่นขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการมีจำนวน
นอยและผลงานไมผาน
เกณฑ
- การผานเกณฑมาตรฐาน
ความสามารรถ
ภาษาอังกฤษของ

๑๑

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ



- การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร
(การพัฒนาผลงานทางวิชาการ)
ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะวิชาชีพ
และมีความสุขในการทำงาน
๑) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะทางด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) การเสริมสรางองคกรแหงความสุข
(Happy Workplace : Happy
Worklife)
- โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของสำนักงาน
๓) การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม
หลักและวัฒนธรรมองคกร
- โครงการสรางเครือขาย
เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานดานบุคคล
- โครงการดน้ำดำหัวบุคลากร
อาวุโสเนื่องในวันผูสูงอายุของ
ฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล
- โครงการจิตอาสาทำบุญบริจาค
สิ่งของเพื่อนองสถานสงเคราะห
เด็กบานสงขลาและกิจกรรม
สรางสามัคคีของฝาย
- โครงการสรางสุขภาวะในองคกร
: กิจกรรมขยับกายสบายอุรา

บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ยังมีนอย
เตรียมการรายงานรอบ
๗ เดือน
คาดวาจะเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒



- การประกันคุณภาพการศึกษา

การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ







กำหนดจัดปละ ๒ ครั้ง
เดือนมีนาคม และพฤษภาคม
๒๕๖๒







กำหนดจัดปลายเดือนมีนาคม
๒๕๖๒

กำหนดจัดในเดือนมีนาคม
๒๕๖๒

๑๒

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
/โครงการ/กิจกรรม
รวม
รอยละ

การดำเนินการ
ดำเนินการแลว
อยู
ยังไม
ระหวาง
ไม
ดำเนินการ
บรรลุ
บรรลุ ดำเนินการ
๕
๑๗
๑๘
๑๒.๕๐
๔๒.๕๐
๔๕

การดำเนินงาน/
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )
มติ

มอบผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูจดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต รวจบันทึกการประชุม

