
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. 

ผานระบบ Cisco Webex Meeting 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๒. นางสาวพยอม  ธนมี   เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๔. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสาววัลภา  ทับแกว   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  นักวิชาการพัสดุ 

๗. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๘. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๑๐. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๑. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๒. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๔. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๕.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๖.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๗.   นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๑๘.    นายลำพูล  ธะนะนิล   พนักงานขับรถยนต 

๑๙. นายสุรศักดิ์  วงศสันติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน   เลขานุการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อครบองคประชุม นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 



๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  - ไมมี - 

 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔   

        เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียน 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง  พิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการฝายบริหารกลาง 

         และทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ดวยฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีจะดำเนินการในปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



๓ 

 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจ ิทัล (บุคลากรสายสนับสนุน) (ก.๑.๕.๒)  

จะดำเนินการตอเนื่องจากปที่ผานมา อาจเริ ่มดำเนินการไดตั ้งแตเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕  ทั้งนี ้ ขอใหคุณปุญชรัสมิ ์  บุญรักษา จัดทำแผนการ

ดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการดังกลาว 

๒. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx 200 ของกระทรวง 

อววน.) (ก.๕.๑.๑)  ปท่ีผานมายังคงมีกิจกรรมท่ีตองดำเนินการตอตามแผนพัฒนา

คุณภาพ จำนวน ๓ เรื่อง สำหรับโครงการ/กิจกรรมใหม ตองรอผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

๓. การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของสายคณาจารย ควรจัดทำแบบสำรวจเพ่ือรับ

ขอคิดเห็นมาปรบัปรุงขอมูล และจัดเก็บขอมูลการปรับปรุงรายครั้ง 

๔. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบุคลากร ควรจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจจากผูเขารวม

กิจกรรมและรอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

๕. การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ ควรจัดใหสอดคลองกับมาตรการการเฝาระวัง

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัด  

๖. โครงการบมเพาะและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตามคานิยมหลัก (Core Value) ของ

มหาวิทยาลัย (ก.๕.๒.๔) ควรใหสอดคลองกับคานิยมใหมของมหาวิทยาลัย 

๗. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อาจนำระบบการปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน

ข้ันต่ำมาดำเนินการ ท้ังนี้ ตองมีการประสานขอมูลกับผูเก่ียวของใหชัดเจน 

๘. โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของฝาย ใหมีรูปแบบการดำเนินการ

เหมือนปท่ีผานมา  
 

มติ มอบคุณสุรศักดิ์  วงศสันติ  ปรับแผนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแหงความสุข  

         ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

   เพื่อใหการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแหงความสุขของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัย

แหงความสุข (Happy University) ระดับฝาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 



๔ 

 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรใหสอดคลองกับมาตรการการเฝาระวังการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และควรลดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการรวมตัว

ของบุคลากร เชน โครงการ/กิจกรรมสรางสามัคคีและความสัมพันธของฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล โครงการขยับกาย สบายอุรา เปนตน 

๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมมหาวิทยาลัยแหงความสุขเพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมผอนคลายดี 

สุขภาพเงินดี สังคมดี สุขภาพดี และใฝรูดี สามารถดำเนินการกิจกรรมไดหลายรูปแบบ 

เชน การจัดตลาดนัดขายของ แลกเปลี่ยนสินคา การออกกำลังกายรวมกัน การใช Social 

Media ในการสื่อสาร กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และการออกไปทำกิจกรรมรวมกัน 

นอกสถานท่ี เปนตน 

๓. เสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการเพ่ิมเติมในปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

- การรับประทานอาหารสุขภาพ โดยจัดในลักษณะการใหความรู  

- การผอนคลายความเคลียดจากการทำงานในยุคโควิด 

- การปลูกฝงและสรางความเขาใจเก่ียวกับการสื่อสารผานการพบปะพูดคุย 

- การนั ่งสมาธิ ฝกลมหายใจ (.ใหความรูผานระบบ Webex จากนั ้นจัดเก็บขอมูล

รายบุคคลและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

 

มติ มอบคุณปุณญาดา  สุวรรณมณี ปรับแผนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 

 

  ๔.๓  เรื่อง   พิจารณากำหนดประเด็นการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

เพ่ือใหการดำเนินงานการจัดการความรูฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดประเด็นการจัดการความรู ฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

 

 



๕ 

 

 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ดวยสำนักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

(ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อเปนแนวทางการดำเนินงานของบุคลากรที ่ปฏิบัติงาน 

ดานสารบรรณ เพื่อใหบุคลากรในฝายไดมีความเขาใจ จึงเสนอกำหนดประเด็นเรื ่อง  

แนวปฏิบัติตามระบบสารบรรณตามกฎเกณฑใหม  

๒. เสนอกำหนดประเด็นการสรางวัฒนธรรมองคกรสูระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน  โดยนำกิจกรรมโครงการแลกเปลี ่ยนความรู ด าน

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงานตามแระเบียบสารบรรณใหม การสรางวัฒนธรรมองคกร 

เพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรมกระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย สรางวัฒนธรรมการ

ชวยเหลือกัน และสรางเครือขายดานการประสานงาน 

 

มติ มอบคุณปุณญาดา  สุวรรณมณี พิจารณาดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐  น. 

 

 

 

     (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

                                                                    หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                                           ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 


