
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๒ ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

หองประชุมสัตตบงกช ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผูมาประชุม 

๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ   รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล   

๒. นางสาวพยอม  ธนมี    เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๔. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสาววัลภา  ทับแกว    เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ   นักวิชาการพัสดุ 

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.   นางสาววิชชชุดา  ชวยพิชัย   เจาหนาท่ีบริหารงาน   

     ๑๗.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๘.   นางสุภาพร  สิกพันธ    เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๙.    นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ   ผูปฏิบัติงานบริการ 

๒๐. นายลำพูล  ธะนะนิล    พนักงานขับรถยนต   
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายสุรศักดิ์  วงศสันติ    ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 



๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง กำหนดวันแตงกายผาบาติกสีมวง 
 

   ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดตัดผาบาติกใหบุคลากรสวมใสเปน

เครื ่องแบบในการปฏิบัติงานและทำกิจกรรมของฝาย นั ้น ในการนี ้ จึงขอใหบุคลากรทุกคนแตงกาย 

พรอมเพรียงกันทุกวันอังคารสัปดาหแรกของเดือน 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑  เรื่อง รายงานสถานะการเงินคงเหลือของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

      ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 

   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ไดดำเนินการจัดทำรายงานสถานะการเงิน 

ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจำแนกประเภทตามเงิน 

อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได  เงินรับฝาก เงินบบริจาค และรายไดบริการวิชาการ ณ  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาจางช่ัวคราว ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ ๒๓๓,๒๕๐.๐๐ ๔๑.๖๖ ๓๒๖.๕๕๐.๐๐ ๕๘.๓๔ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ ๕๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๒๖๙.๐๐ ๕๖.๕๙ ๒๒๘,๗๓๑.๐๐ ๔๓.๔๑ 

เงินอุดหนุน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘.๕๒ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๘ 

รวม ๑๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๕๓๑,๕๑๙.๐๐ ๙๓.๗๒ ๗๐๕,๒๘๑.๐๐ ๖.๒๘ 
 

เงินรายได 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๒,๑๘๕,๑๐๐.๐๐ ๕๓๘,๙๒๕.๘๐ ๒๔.๖๖ ๑,๖๔๖,๑๗๔.๒๐ ๗๕.๓๔ 

คาสาธารณูปโภค ๑๒๓,๖๐๐.๐๐ ๓๘,๔๖๖.๔๘ ๓๑.๑๒ ๘๕,๑๓๓.๕๒ ๖๘.๘๘ 

เงินอุดหนุน ๕,๗๔๖,๓๕๐.๐๐ ๑,๙๖๗,๗๔๘.๔๙ ๓๔.๒๔ ๓,๗๗๘,๖๐๑.๕๑ ๖๕.๗๖ 

รายจายอ่ืน ๕๖๘,๖๕๐.๐๐ ๒๔๐,๔๘๕.๐๐ ๔๒.๒๙ ๓๒๘,๑๖๕.๐๐ ๕๗.๗๑ 

รวม ๘,๖๒๓,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๘๕,๖๒๕.๗๗  ๕,๘๓๘,๐๗๔.๒๓ ๖๗.๗๐ 
 



๓ 

 

 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗๔,๗๓๙,๔๗๙.๒๘ ๑,๘๐๗,๕๗๗.๘๔ ๒๕.๒๔ ๗๒,๙๓๑,๙๐๑.๔๔ ๗๔.๗๖ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลยั 

- เงินรับฝากฝายบรหิารกลางฯ 

- โครงการมหาวิทยลยัแหง

ความสุขฯ) 

๔,๓๒๙,๘๖๒.๒๒ ๑๖๖,๒๑๐.๐๐ ๒.๓๓ ๔,๑๖๓,๖๕๒.๒๒ ๙๗.๖๗ 

เงินกองทุน ๒,๓๒๓,๒๓๓.๕๔ ๕๘๖,๓๗๐ ๓.๗๙ ๑,๗๓๖,๘๖๓.๕๔ ๙๖.๒๑ 

เงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รายไดบริการวิชาการ ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐  ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๑๐๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 

มติ รับทราบ และติดตามโครงการที่ยังไมดำเนินการใชจายเงิน เชน โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

และมอบนางปุณญาดา สุวรรณมณี ประสานงานกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา ถึงการใชจายเงินอุดหนุน

การดำเนินงานดานการจัดการความรู 

 

        ๑.๒.๒  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

                                   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รอบ ๙ เดือน  

         (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 

 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกสวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓  สําหรับผลการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จําแนกออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

- สวนที ่  ๑ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช บร ิหารจ ัดการทั ่วท ั ้งองค กร 

(EdPEx/TQA)  จำนวน ๑ ตัวบงชี้ คาเปาหมาย ระดับ ๓  ผลการดำเนินงานระดับ ๒ 

- สวนที ่  ๒ ผลลัพธ  (หมวด ๗) จ ํานวน ๑๒ ต ัวบ งชี้ (บรรล ุค าเป าหมาย  

จํานวน ๑ ตัวบงชี้)  คิดเปนรอยละ ๘.๓๓ 

 

 

 

 



๔ 

 

 

สวนท่ี ๑  การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (EdPEx/TQA) 

ตัวบงชี ้
คา

เปาหมาย 

ผล

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรล ุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

   
สวนท่ี ๑ การนำระบบคณุภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร 

(EdPEx/TQA) 

๓ ๒ ไมบรรล ุ หัวหนาฝาย/ 

สุรศักดิ ์

รวม ๑ ตัวบงชี ้ ๓ ๒ 

บรรลุ ๐ 

(รอยละ 

๐) 

 

 

สวนท่ี ๒.๑ ผลลัพธ (หมวด ๗) รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวบงชี ้
คา

เปาหมาย 

ผล

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรล ุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

   
๗.๓ ก (ฉ-๑) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสราง

บรรยากาศการทำงาน (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ไมบรรล ุ ปุณญาดา 

๗.๓ ก (ฉ-๒) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณาขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ (ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ไมบรรล ุ เพ็ญฉาย 

๗.๓ ก (ฉ-๓) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา

ตามแผน  (ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

รอยละ ๘๐ อยูใน

ระหวาง

ดำเนินการ 

ไมบรรล ุ พยอม 

๗.๓ก-๘ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการ

ทำงาน 

คาเฉลี่ย 

๓.๑๐ 

รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ ปุณญาดา 

๗.๓ก-๑๑ ระดับความผูกพันของบุคลากร คาเฉลี่ย 

๓.๖๑ 

รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ ปุณญาดา 

๗.๓ก-๑๒ ดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย รอยละ ๖๕ รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ ปุณญาดา 

๗.๓ก-๑๓ รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงานท่ีไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 

๑๐๐ 

รอยละ 

๑๐๐ 

บรรล ุ หัวหนาฝาย 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwOTU=&idm=MTUyMQ==&eid=NzE=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwOTU=&idm=MTUyMQ==&eid=NzE=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjU=&idm=MTk0Nw==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjU=&idm=MTk0Nw==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjY=&idm=MTk0OA==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjY=&idm=MTk0OA==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzE=&idm=MTk0OQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzE=&idm=MTk0OQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjQ=&idm=MTc5Mg==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjQ=&idm=MTc5Mg==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjc=&idm=MTc5OQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjg=&idm=MTgwMg==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjk=&idm=MTgwNQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNjk=&idm=MTgwNQ==&eid=NzM=


๕ 

 

 

ตัวบงชี ้
คา

เปาหมาย 

ผล

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรล ุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

   
๗.๓ก-๑๔ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามความจำเปน

ของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รอยละ ๘๙ รอยละ ๗๕ ไมบรรล ุ ทุกคน 

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร  คาเฉลี่ย 

๓.๘๐ 

รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ นนทพัทธ 

๗.๔ก-๓ ผลการประเมินผูนำระดบัสูง คาเฉลี่ย 

๓.๗๐ 

รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ ปุณญาดา 

๗.๔ก-๔ คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลยั โดย ปปช. (TSU05)  

๘๐ 

คะแนน 

รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ ลลิดา 

๗.๔ข-๒ รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป (ปงบประมาณ) 

รอยละ ๘๐ รายงาน

รอบ ๑๒ 

เดือน 

ไมบรรล ุ สุรศักดิ ์

รวม ๑๒ ตัวบงชี้   
บรรลุ ๑ 

(รอยละ 

๘.๓๓) 

  

 

มติ มอบผูรับผิดชอบติดตามแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบและดำเนินการใหบรรลุคาเปาหมาย 

และใหบุคลากรท่ียังไมไดเขารับการพัฒนาตนเอง ดำเนินการเขารับการพัฒนาตนเองเพ่ือใหบรรลุคาเปาหมาย

ของฝาย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   - ไมมี  -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  

 

 

 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzA=&idm=MTgwNg==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzA=&idm=MTgwNg==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzI=&idm=MTgwOQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzM=&idm=MTgxMw==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzQ=&idm=MTgxNA==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzQ=&idm=MTgxNA==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzU=&idm=MTgyOQ==&eid=NzM=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzcwNzU=&idm=MTgyOQ==&eid=NzM=


๖ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ปรากฎดังนี้ 

- ดำเนินการแลว บรรลุเปาหมาย จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๒ 

- อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๓๙.๔๗ 

- ยังไมดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๑ 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 
 

มติ ใหบุคลากรแตละคนติดตามแผนท่ีตนเองรับผิดชอบ และเรงดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  

ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมขอมูลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

๔.๒   เรื่อง   ซักซอมการประเมินขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา (การส่ือสารของผูนำ /   

                          แบบสำรวจความสุข HAPPINOMITOR / ITA) 

 

  ตามท่ีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนด ในการนี้ จึงซักซอมการประเมินในหัวขอ 

การสื่อสารของผูนำ แบบสำรวจความสุข HAPPINOMITOR และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ITA ดังนี้ 

 

  การประเมินการส่ือสารของผูนำระดับสูง  

                     หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจงใหบุคลากรดำเนินการตอบแบบสอบถาม               

ใหแลวเสร็จภายในวันประชุม และชี้แจงถึงแบบประเมินในปนี้ แบงผูนำเปน ๒ กลุม คือ ผูบริหารระดับสูง 

ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี และผูบริหารระดับตน ไดแก หัวหนาฝาย  

  

แบบสำรวจความสุข - HAPPINOMITOR   

  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจงวา การตอบแบบสำรวจจะมีผลตอการ

ประเมิน การดำเนินงานของฝายและเชื่อมโยงกับรอยละการเพ่ิมเงินเดือนท่ีฝายจะไดรับจัดสรร 

 

 

 



๗ 

 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ITA  

  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจงใหที ่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัย 

ไดวิเคราะหผลการประเมินรายตัวชี้วัด พบวา ประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ อันดับแรก  

เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกโดยเรงดวน พรอมนี้ ไดแจง

ใหบุคลากรในฝายทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน (ขอ I7) ซ่ึงไดเผยแพรในเว็บไซต

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หัวขอ บริการขอมูลอื่น เลือก การบริหารเงินงบประมาณและพัสดุ   

และขอมูล ITA สามารถศึกษาไดจาก ขอมูลประเมิน ITA  

  นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ แจงวาการขออนุญาตยืมทรัพยสินของหนวยงาน (ขอ I 20) ใน

ปจจุบันยังไมมีระบบการขออนุญาต โดยการยืมเปนไปในลักษณะยืมแลวนำมาคืนภายในวันเดียว 

  สวนการปร ับปร ุง ข ั ้นตอนและระยะเวลาการให บร ิการที ่สำค ัญของมหาว ิทยาลัย  

ในปการศึกษานี้ ใหนำเรื่องของสวัสดิการมาจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ โดยมอบนางสำราญ ชูจันทร 

ดำเนินการจัดทำขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันที ่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื ่อใหนางสาววิชชุดา ชวยพิชัย  

จัดทำ infographic ใหเสร็จภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอไป  

  นายนนทพัทธ นวลนิ ่ม  แจงวาปนี้ขอรองเรียนจะแบงการรายงานเปนประเภททั ่วไป 

กับการทุจริต ซึ่งนางลลิดา นันทวงศ ไดกลาววา ในปนี้จะเปลี่ยนการรายงานจากเดิมเปนปงบประมาณ  

เปนรายเดือน 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 
 

 

มติ มอบบุคลากรดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  

 

๔.๓   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
 

ตามที ่มหาว ิทยาล ัยได ออกประกาศคณะกรรมการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 

องคประกอบท่ี ๑   ผลสัมฤทธิ์ของาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

องคประกอบที่ ๒  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรอง 

การปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

องคประกอบท่ี ๓  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 



๘ 

 

 

สำหรับลูกจางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ๒ องคประกอบ คือ สวนประกอบที่ ๑ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๘๐ องคประกอบท่ี ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

ทั้งนี้ ตามขอ ๑๒(๒) ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จัดทำขอตกลงรวมกอนการ

ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 

ในการนี ้ จ ึงใหบ ุคลากรจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัต ิงานตามเกณฑที ่กำหนด 

 และพิจารณาการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานตามองคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ในปการศึกษาที ่ผานมาฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดใหบุคลากรในฝายทุกคนไดคะแนนเทากับผลการประเมินของฝาย) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ ) 

 

มติ 

๑. รับทราบการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกำหนด 

๒. เห็นชอบกำหนดใหบุคลากรไดคะแนนในองคประกอบที่ ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือ 

สวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานเทากับผลการประเมินของฝายเหมือนปท่ีผานมา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี - 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕  น. 

 

 

  (นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

      ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

                                                           รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 


