
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๑๕ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 ----------------------------  

ผูมาประชุม 

๑. อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๓. นางสาวพยอม  ธนมี   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาววัลภา ทับแกว   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๗. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๘. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๑. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๒. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   นักวิชาชีพ 

๑๔. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๕. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๖.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๗.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๘.   นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๑๙.   นายลำพูล  ธะนะนิล   ผูปฏิบัติงานบริการ 

๒๐.   นายสุรศักดิ์  วงศสันต ิ   เจาหนาท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  ลา 

 

 

 



๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 - ไมมี – 
 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

        ๑.๒.๑  เรื่อง  การกำหนดผูรับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

           และการแตงตั้งผูรักษาการแทนผูบริหาร  
 

        คุณพณวรรณ  ยามาเจริญ แจงใหที ่ประชุมทราบวาตามที ่ไดรับมอบหมายให 

ปฏิบัติหนาที่เลขานุการอธิการบดีแทนคุณออยอุสา ฉัตรทอง ซึ่งไดลาออก และกำหนดใหคุณนนทพัทธ นวลนิ่ม  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรณีที ่ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที ่แทนไดนั ้น จึงขอหารือผู ร ับผิดชอบหลัก 

ในการจัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการและการแตงตั้งผูรักษาการแทนผูบริหาร  
 

      มต ิ  

๑. มอบคุณพณวรรณ ยามาเจริญ รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการและ 

การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูบริหาร จนกระท่ังไดบรรจุบุคคลมาปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการ

อธิการบดี 

๒. มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นัดประชุมผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการของ

ผูบริหารทุกคน เพื่อหารือในเรื ่องดังกลาว โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานในลักษณะ One Stop 

Service  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  

                        เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 

ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และไดจัดทำรายงานการประชุม โดยแจงเวียนใหบุคลากรไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมแลวนั้น ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง   พิจารณาการเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ    

        ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผู เกษียณอายุราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา เพื่อเปนการขอบคุณในความเสียสละ ทุมเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และรวม

พัฒนาองคกรจนเขมแข็งตลอดชวงระยะเวลาที่ผู เกษียณอายุเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสราง 

สายสัมพันธระหวางผูเกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผูที่ยังคงปฏิบัติหนาที่ราชการในมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต 

แกผูเกษียณอายุราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรระบุการถายภาพหมูในกำหนดการ 

๒. กำหนดการไมควรใหผูเกษียณอายข้ึุนและลงบนเวทีหลายรอบ 

๓. ว ีด ิท ัศนแนะนำผ ู  เกษียณอายุ ควรสร ุปในล ักษณะภาพรวม เพื ่อกระช ับเวลา  

ไมควรแยกรายบุคคล โดยจัดทำลักษณะการอวยพรในภาพรวม ท้ังนี ้ ใหหารือกับ 

ผูชวยศาสตราจารยจำเริญ แสงดวงแข  

๔. ควรประชุมติดตามงานอีกครั้งกอนถึงวันจัดงาน 

 

มต ิ  

๑. เห็นชอบแผนการดำเนินงานเกษียณอายุ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

รายการ ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ หมายเหตุ 
- จัดทำคำสั่งดำเนินงานโครงการ 

 

พยอม ๓๑ ก.ค.๖๒ ดำเนินการแลว 

- จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ 

 

พยอม ออยอุสา 

ดำเนินการแลว 

 



๔ 

 

 

รายการ ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ หมายเหตุ 
- จัดทำบันทึกแจงบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

พยอม ๑๐ ส.ค.๖๒ ควรเรงดำเนินการ

เพ่ือใหบุคลากรไดรับ

ทราบ 

การประชาสัมพันธ    

-  จัดพิมพซองการดเชิญผูเกษียณอายุ

รุนกอน ๆ ผูบริหาร 

 

ปุณชรัสม์ิ/

จิรัญญภา/

มนัสนันท 

๑๐ ส.ค.๖๒ ควรเชิญเฉพาะ

บุคคลท่ีเขารวมงาน

สม่ำเสมอ  

-  website มหาวิทยาลัย / Facebook 

ฝาย 

สุรศักดิ์/พยอม ๑๕ ส.ค.๖๒  

หนังสือท่ีระลึก/การดเชิญ    

-  ขอขอมูลและรูปถายจากผูเกษียณอายุ 

-  ประสานรานหนังสือ 

-  จัดทำการดเชิญ 

-  จัดทำเลม ๓๐๐ เลม 

 

เพ็ญฉาย ธิดา 

ลลิดา ปุณญาดา  

สำราญ  

กันยารัตน 

๑๐ ก.ย.๖๒ สงขอมูลของหนังสือ

บางสวนไปท่ีราน

แลว สำหรับปก ได

เลือกรูปแบบตามท่ี

คุณนนทพัทธ

ออกแบบ 

ปฏิคม    

-  ตอนรับ /ชอติดหนาอก / ดอกกุหลาบ 

 

พณวรรณ/

บุคลากรฝาย 

ทุกคน 

๑๙ ก.ย.๖๒ ใชดอกกุหลาบ

ในชวงพ่ีรับนอง 

สถานท่ี    

-  จองหอประชุมปาริชาตทางระบบ 

-  ทำบันทึกขอใชหอประชุมปาริชาต 

พยอม ๑๐ ส.ค.๖๒  

-  จัดทำขอความไวนิลประชาสัมพันธ 

ติดหนาหอประชุม ๑ แผน/เวที/หลัง  

Backdrop 

สุรศักดิ์/นนท

พัทธ 

๑๕ ส.ค.๖๒ รูปแบบงานโทนสีฟา 

ดนตรี/การแสดง    

- ทำบันทึกขอความอนุเคราะหคณะ

ศิลปกรรม 

(ดนตรีไทย/การแสดง ๒ ชุด) 

 

พยอม ๑๕ ส.ค.๖๒ ควรจัดเตรียมอาหาร

กลองใหนักแสดง 



๕ 

 

 

รายการ ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ หมายเหตุ 
ของท่ีระลึก    

- บันทึกขอเบิกพระหลวงพอทวด ๕๐ ป 

 

พยอม ๑๕ ส.ค.๖๒ ขอความอนุเคราะห

จากมหาวิทยาลัย 

พิธีกร ปุณญาดา ๑๙ ก.ย.๖๒  

การแตงกาย   ใสชุดผาปาเตะสีฟา 

วิดีทัศนแนะนำผูเกษียณอายุ นนทพัทธ ๑๐ ก.ย.๖๒ วิดีทัศนไมควรมี

เนื้อหาท่ีใชเวลานาน

และขอความ

อนุเคราะหกลอน

จาก ผศ.จำเริญ แสง

ดวงแข และการขับ

เสภาจากอาจารย

ศรัทธา  

จันทมณีโชติ 

อาหารวาง เครื่องดื่ม วรรณา ๑๐ ก.ย.๖๒  

การเงิน ธันยธรณ ภายใน ๒๓ ก.ย.๖๒  

 
๒. มอบผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

๔.๒  เรื่อง   การประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ฝายบริหารกลาง 

                และทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกสวนงาน/หนวยงาน ดำเนินการรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับผลการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล จำแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

- สวนที ่ ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั ่วทั ้งองคกร (EdPEx/TQA) 

คะแนนประเมิน ๓ 

- สวนที่ ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗) จำนวน ๑๓ ตัวชี้ด (บรรลุคาเปาหมาย จำนวน ๘ ตัวชี้วัด  

ไมบรรลุคาเปาหมาย จำนวน ๔ ตัวชี้วัด และรอผลการประเมิน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด) คะแนน

ประเมิน ๓ 

 



๖ 

 

 

สวนท่ี ๑  การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (EdPEx/TQA) 

ตัวบงช้ี 
คา

เปาหมาย 

ผล

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ 

เปาหมาย 

   
การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร 

(EdPEx/TQA)  

๓ ๓ บรรลุ  

 

สวนท่ี ๒  ผลลัพธ (หมวด ๗)  

ตัวบงช้ี 
คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ 

เปาหมาย 
   

๗.๓ก (ฉ-๑) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสราง

บรรยากาศการทำงาน (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)  

ระดับ ๓ ระดับ ๓ บรรลุ 

๗.๓ก (ฉ-๒) ระดบัความสำเร็จของกระบวนการสรรหาบุคลากร

ใหมตามกรอบท่ีไดรับการจัดสรร (ฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล)  

ระดับ ๓ ระดับ ๓ บรรลุ 

๗.๓ก (ฉ-๓) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณาขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการ (ฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล)  

ระดับ ๓ ระดับ ๓ บรรลุ 

๗.๓ก (ฉ-๔) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา

ตามแผน (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล)  

รอยละ ๘๐ รอยละ ๑๐๐ บรรลุ 

๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการ

ทำงาน  

คาเฉลี่ย 

๓.๒๐ 

คาเฉลี่ย 

๒.๙๓ 

ไมบรรลุ 

๗.๓ก-๘ ระดับความผูกพันของบุคลากร  คาเฉลี่ย 

๓.๗๐ 

คาเฉลี่ย 

๓.๕๑ 

ไมบรรลุ 

๗.๓ก-๙ คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ ๖๖ รอยละ 

๖๕.๑๐ 

ไมบรรลุ 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjY0NTE=&idm=MTQzMg==&eid=NTk=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjY0NTE=&idm=MTQzMg==&eid=NTk=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDE=&idm=MTQxMQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDE=&idm=MTQxMQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDI=&idm=MTQxMg==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDI=&idm=MTQxMg==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDI=&idm=MTQxMg==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDM=&idm=MTQxMw==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDM=&idm=MTQxMw==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDM=&idm=MTQxMw==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDQ=&idm=MTQxNA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDQ=&idm=MTQxNA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NTU=&idm=MTMzOQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NTU=&idm=MTMzOQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NjE=&idm=MTM0NQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NjQ=&idm=MTM0OA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NjQ=&idm=MTM0OA==&eid=NjA=


๗ 

 

 

ตัวบงช้ี 
คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ 

เปาหมาย 
   

๗.๓ก-๑๐ รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงานท่ีไดรับ

การพัฒนา  

รอยละ 

๑๐๐ 

รอยละ ๑๐๐ บรรลุ 

๗.๓ก-๑๑ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามความจำเปน

ของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

รอยละ 

๙๐.๔๗ 

รอยละ ๙๕ บรรลุ 

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร  คาเฉลี่ย 

๓.๐๐ 

คาเฉลี่ย 

๓.๘๘ 

บรรลุ 

๗.๔ก-๒ ผลการประเมินผูนำระดับสูง  คาเฉลี่ย 

๓.๖๕ 

คาเฉลี่ย 

๓.๕๗ 

ไมบรรลุ 

๗.๔ก-๓ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05)  

๘๐ คะแนน อยูในระหวาง

ดำเนินการ 

ไมบรรลุ 

๗.๔ข-๒ รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป (ปงบประมาณ)  

รอยละ ๙๕ รอยละ ๑๐๐ บรรลุ 

รวม ๑๓ ตัวบงช้ี   
บรรลุ ๘ 

รอยละ 

(๖๑.๕๔) 

 

  นอกจากน ี ้  ค ุณป ุณญาดา ส ุวรรณมณี นำเสนอผลการว ิ เคราะห สำรวจความสุข 

ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในประเด็นตาง ๆ รวมท้ังคาเฉลี่ยความผูกพัน  

ภาวะผู นำ และบรรยากาศการทำงาน โดยดัชน ีความสุขที ่ฝ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

มีผลการประเมินท่ีต่ำสุด ๕ ลำดับ ดังนี้ 

๑. ดานสุขภาพเงินดี 

๒. ดานผอนคลายดี 

๓. ดานการงานดี 

๔. ดานใฝรูดี 

๕. ดานสังคมดี 

 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NzQ=&idm=MTM1MQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2NzQ=&idm=MTM1MQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2ODY=&idm=MTM1Mg==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2ODY=&idm=MTM1Mg==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2OTA=&idm=MTM1NQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjk2MTE=&idm=MTM1OA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2OTM=&idm=MTM1OQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc2OTM=&idm=MTM1OQ==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDA=&idm=MTM3NA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=Mjc3MDA=&idm=MTM3NA==&eid=NjA=


๘ 

 

 

อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ใหขอเสนอแนะ

เพิ ่มเติมวาระบบการประเมินปนี ้ จะแตกตางกับปที ่ผ านมาที ่จะพิจารณาถึงผลการประเมินองคกร  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจะสงผลตอการจัดสรรวงเงินงบประมาณการขึ ้นเงินเดือนประจำป  

ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะตองรวมกันรับผิดชอบผลักดันการทำงานใหบรรลุเปาหมาย จึงขอใหทุกคนไดรวมกัน

พิจารณาหาสาเหตุและจุดออนที่สงผลใหผลการประเมินไมบรรลุเปาหมาย และหาแนวทางจัดทำแผน 

เพ่ือพัฒนาตอไป  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ มอบคุณปุณญาดา  สุวรรณมณี สรุปผลการประเมินที่มีคะแนนต่ำสุด ๓ ลำดับในแตละดาน  

โดยจัดสงใหบุคลากรใหขอเสนอแนะและหาแนวทางการพัฒนา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนของ

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  เรื่อง   การจัดทำแผนปฏิบัติการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  นายสุรศักดิ์  วงศสันติ หารือท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากขณะนี้เวลาไดลวงเลยมาเปนระยะหนึ่งแลว  

 

มติ เห็นชอบใหจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภายหลังจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับวันและเวลาใหไปหารือกันอีกครั้ง 

 

  ๕.๒  เรื่อง   การถายภาพบุคคลเพ่ือจัดทำเว็บไซตฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

  ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดทำเว็บไซตฝายเพื่อประชาสัมพันธขอมูล

ของหนวยงาน เนื ่องจากภาพถายของบุคลากรในเว็บไซตมีความหลากหลาย ไมเปนแนวทางเดียวกัน  

และไมทันสมัย จึงหารือท่ีประชุมเพ่ือถายบุคคลใหม 

 

มต ิ  

๑. เห็นชอบใหมีการถายภาพบุคคลเพ่ือจัดทำเว็บไซตฝายใหม โดยกำหนดใหแตงกาย ดังนี้ 

- ผูชาย  ใสเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทดสีฟา และใสสูทของมหาวิทยาลัย 

- ผูหญิง  ใสเสื้อเชิ้ตสีขาว และใสสูทของมหาวิทยาลัย  

๒. มอบคุณนนทพัทธ  นวลนิ่ม ประสานสถานท่ีถายภาพและแจงกำหนดการใหบุคลากรทราบ 



๙ 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๕  น. 

 

 

 (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

   ผูจดบันทึกการประชุม 

        เลขานุการ 

 

 

 

                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

                                                                     หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


