รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หองประชุมปาริฉัตร ชั้น ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
---------------------------ผูมาประชุม
๑. อาจารยสายพิณ วิไลรัตน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประธาน
๒. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวพยอม ธนมี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๔. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๕. นางสาวกันยารัตน หนูสุข
เจาหนาที่บริหารงาน
๖. นางสาววัลภา ทับแกว
เจาหนาที่บริหารงาน
๗. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ
นักวิชาการพัสดุ
๘. นางลลิดา นันทวงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๙. นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๐. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๑๑. นางสำราญ ชูจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๒. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๓. นางสาววรรณา เหมทานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๔. นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๕. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๖. นางสาววิชชชุดา ชวยพิชัย
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๗. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๘. นางสุภาพร สิกพันธ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๙. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ
ผูปฏิบัติงานบริการ
๒๐. นายลำพูล ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต
๒๑. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ
เจาหนาที่บริหารงาน
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. นางสาววิชชุดา ชวยพิชัย

ติดภารกิจอื่น

๒
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื ่ อครบองค ประชุ ม หัวหน าฝ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม
และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง ตอนรับหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประธานกลาวแสดงความยินดีกับนายนนทพัทธ นวลนิ่ม ที่ไดผานการคัดเลือก
ใหดำรงตำแหนงหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรุบคคล และขอใหบุคลากรทุกคนรวมมือกันทำงาน
และพัฒนาฝายเพื่ อตอบสนองความต องการตอผูร ับบริการ หากมีปญหาและอุปสรรค สามารถมาขอรั บ
คำปรึกษาไดตลอดเวลา
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่อง งบประมาณที่ไดรับจัดสรรของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดยื่นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรากฎว าได ร ั บ การจั ดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๘๑,๙๐๐ บาท
ปรับลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙๘,๖๐๐ บาท ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายการ
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่นๆ
รวม

๒๕๖๓
๒๕๖๔
เพิ่ม-ลด
๕๕๙,๘๐๐.๐๐
๕๕๙,๘๐๐.๐๐
๐.๐๐
๒,๗๔๗,๑๐๐.๐๐ ๒,๒๒๓,๕๐๐.๐๐ -๕๒๓,๖๐๐.๐๐
๑๒๓,๖๐๐.๐๐
๑๒๘,๖๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๙,๖๘๐,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๒๘๑,๙๐๐.๐๐ -๓๙๘,๖๐๐.๐๐

๓
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวางบประมาณเงินเหลือจายประจำป จะจัดเก็บเปนเงิน
สะสมของมหาวิ ทยาลั ย หากมีความจำเปน ในการใชงบประมาณเงินรายไดส ะสมใหจัดทำแผนการขอใช
และเสนอตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดเวียนแจงเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การจัดการและพัฒนางานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอแนวทางการจัดการและพัฒนางาน
ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. นำเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
สภาพแวดลอมการทำงาน
- จัดเก็บขอมูลบน Google Drive แทนการจัดเก็บขอมูลใน Server : Drive P
- คัดแยกเอกสารที่รับผิดชอบโดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดเก็บขอมูลบน
Google Drive
๒. การประชาสัมพันธฝาย เพื่อใหทันตอสถานการณ
- Social Network (Facebook, Youtube)
- เว็บไซตฝาย

๔
๓. ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรลงในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบัน
- เพิ่มขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรลงในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. สนับสนุนการมีสวนรวม เพื่อเปนการประชาสัมพันธฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
- สวนรวมกับโครงการกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ลำดับ
รายการ
๑. นำเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

๒.

การประชาสัมพันธฝาย

-

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
กำหนดใช E-mail ของฝายในการจัดทำ Google
Drive โดยจะทยอยถายโอนขอมูลใหมจาก
Drive P ในสัปดาหถัดไป
ควรจัดอบรมการใชงานโดยประสานกับสำนัก
คอมพิวเตอร
การใชงานอาจประสบปญหาการดาวนโหลด
รูปภาพลาชา และตัวอักษรผิดปกติ
การคัดแยกเอกสารที่มีจำนวนมาก ควรพิจารณา
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ โดยมอบคุณพณวรรณ ยามาเจริญ
ศึกษาขอมูล
ควรหารือฝายนิติการ กรณีเอกสารที่มีอายุ ๕ ป
และมีการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะ
สามารถทำลายไดหรือไม
หากมีปญหาในการใชงาน ใหติดตอประสานงาน
กับคุณปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
สื่อ Social Media สามารถเขาถึงกลุมบุคคลได
มากกวาเว็บไซต
Facebook ฝาย ควรสรางเปน Fanpage
การสรางชอง Youtube จะตองมีบัญชีผูใช และ
สามารถใช E-mail ของฝายสมัครได ซึ่งจะเปน

๕
ลำดับ

รายการ

-

๓.

ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน

๔.

สนับสนุนการมีสว นรวม

-

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
การเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลของ
ฝาย ทั้งนี้ หากตองการเผยแพรวีดิทัศนการ
บรรยายของวิทยากร จะตองขออนุญาตจาก
วิทยากร
Admin ของ Facebook ควรมีเพียง ๑ คน
การลงขอมูลใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน ควรศึกษา
ขอมูลในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐
การสราง Fanpage ใน Facebook ของฝาย
คุณวิชชุดา ชวยพิชัย จะรับไปดำเนินการ
ควรตรวจสอบวามีขอมูลใดบาง เพื่อกำหนดให
บุคลากรที่รับผิดชอบสงขอมูลมาใหตามกำหนด
-

มติ
๑. เห็ น ชอบแนวทางการจั ด การและพั ฒ นางานของฝ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
และมอบบุคลากร ดำเนินการในสวนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล วางระบบและศึกษารายละเอียดและภาระงาน
ของแตละคน
๓. มอบบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ จัดสงขอมูลเพื่อการปรับปรุงฐานขอมูล
ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ดำเนินการแลวเสร็จ
๔.๒ เรื่อง การจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศคณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประจำ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลู กจ า งของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่ งกำหนดองคป ระกอบการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ งานประจำป
ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ

๖
- องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
- องคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
- องคประกอบที่ ๓ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐
สำหรั บ ลู กจ า งของมหาวิ ทยาลัย ประกอบดว ย ๒ องค ป ระกอบ คื อ องค ป ระกอบที ่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน สัดสวนรอยละ ๘๐ องคประกอบที่ ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐
ทั้งนี้ ตามขอ ๑๒ (๒) ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจัดทำขอตกลงรวมกอนการ
ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา
ในการนี้ จึงเสนอบุคลากรพิจารณาเกณฑจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ )
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
- เกณฑบางตัวชี้วัด ยังไมสามารถจำแนกคุณภาพของคนและงานได
และภาระงานบางเรื่อง ไมควรทำผิดพลาด
- ควรกำหนดองคประกอบสัดสวนภาระงานและคาน้ำหนักรายบุคคลใหชัดเจน
เชน ภาระงานหลัก ภาระงานรอง และงานเชิงพัฒนา เปนตน
- ควรปรับปรุงเกณฑงานเชิงพัฒนาใหมีระดับคะแนนที่ละเอียดกวาเดิม
โดยเกณฑการประเมินไมจำกัดเพียงแคการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
แตอาจครอบคลุมถึงเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีมาใช
และการสรางผลงานและวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ
๒. องคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
- ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการผลักดันผลการประเมินของฝาย
โดยกำหนดใหมีตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของหนวยงานเพิ่มเติม
และกำหนดผูรับผิดชอบหลัก และผูรับผิดชอบรวม
- ควรปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของฝายใหครอบคลุมภารกิจของ
หนวยงาน

๗
๓. องคประกอบที่ ๓ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐
- ควรปรับปรุงเกณฑการประเมินการเขารวมโครงการ/กิจกรรมระดับ
มหาวิทยาลัยใหมีความละเอียด โดยกำหนดใหเขารวมรอยละ ๕๐ ได ๕
คะแนน และกำหนดสัดสวนลงมาตามลำดับ
- กิจกรรมที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในระดับ
มหาวิทยาลัย สามารถนำมาใชประกอบการประเมินได
- บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร ใหเขารวมกิจกรรมที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด
มติ
๑. เห็นชอบกำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบติงานประจำปของบุคลากร ดังนี้
- องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐
- องคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ (ผลการประเมินหนวยงาน
๓๕ คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจฝาย ๕ คะแนน)
- องคประกอบที่ ๓ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐
๒. เห็นชอบเกณฑการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน โดยมอบคุณธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
๓. มอบบุคลากรทุกคนจัดสงขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔.๓ เรื่อง การเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล กำหนดจัดงานแสดงมุท ิต าจิ ตแดผ ูเ กษี ย ณอายุ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเปนการขอบคุณในความเสียสละ ทุมเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน
และรวมพัฒนาองคกรจนเขมแข็งตลอดชวงระยะเวลาที่ผูเกษียณอายุเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
สร างสายสั มพั น ธ ร ะหว า งผู  เ กษี ย ณอายุ ร าชการกับ มหาวิ ทยาลัย และผู ที่ ย ัง คงปฏิ บ ั ติห นา ที่ ร าชการใน
มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเปนการเตรียมการดำเนินงานดังกลาว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาการเตรียมการจัดงานของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ )

๘
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. Banner จะออกแบบเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒. พวงมาลัยดอกรัก จำนวน ๒๐๐ พวง อาจไมเพียงพอแกผูเกษียณอายุ ควรเพิ่มจำนวน
เปน ๔๐๐ พวง
๓. ของที่ระลึกมีจำนวนนอย ควรติดตอจัดเตรียมเหรียญที่ระลึกจากสำนักงานธนารักษ หรือ
ธนบัตรที่ระลึกจากธนาคารแหงประเทศไทย
๔. โตะภายในหอประชุมมีไมเพียงพอ คุณพยอม ธนมี จะประสานขอเพิ่มเติม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ )
มติ เห็ น ชอบแผนการเตรี ย มการจั ด งานมุ ต ิ ต าจิ ต แด ผ ู  เ กษี ย ณอายุ ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูตรวจบันทึกการประชุม

