
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ 

เมื่อวนัศุกร์ที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑  ช้ัน ๒  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

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

ผู้มาประชุม 

๑. รองอธิการบดี        ประธาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 

๒. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

(นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

๓. นางสาวสมศรี  โชติการ     

๔. นางสาวศรุดา  ดุลยเกษม 

๕. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์ 

๖. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ 

๗. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร 

๘. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข 

๙. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

๑๐. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์

๑๑. นางลลิดา  นนัทวงศ ์

๑๒.นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา 

๑๓.นางปุณญาดา  สุวรรณมณี 

๑๔.นางสาวชนิดา  ภูมิสถิตย ์

๑๕. นางสาํราญ  ชูจนัทร์ 

๑๖.นางสาววรรณา  เหมทานนท ์

๑๗.นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ 

       ๑๘.นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม 

       ๑๙.วา่ท่ีร้อยตรีหญิงวราภรณ์  บุญเทพ 



๒ 

 
๒๐. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี 

๒๑. นางสาวรุจิรา  เมืองรุ่ง 

๒๒. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ       เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางศุกร์ศรี  ชูเมือง    ติดภารกิจ (ปฏิบติังานประจาํกรุงเทพมหานคร) 

๓. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    ติดภารกิจ (ปฏิบติังานประจาํกรุงเทพมหานคร) 

๔. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์    ติดภารกิจ 

๕. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   ติดภารกิจ 

๖. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ลาป่วย 

๗. นายทนงศกัด์ิ  ดิษฐโรจน์    ติดภารกิจ (ปฏิบติังานประจาํกรุงเทพมหานคร) 

๘. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   ติดภารกิจ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

  เม่ือครบองค์ประชุม รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) กล่าวเปิด 

การประชุมและดาํเนินการประชุมโดยมอบหมายงานแก่บุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) การกาํหนดกลุ่มภารกิจของหน่วยงาน จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายและ 

การพฒันามหาวิทยาลยัพิจารณา เพ่ือจะไดอ้อกประกาศต่อไป มอบหมายให้หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณา  

ในวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔  

๒) การประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน  

ปีน้ีอาจมีปัญหา ตอ้งใชก้ารประเมินแบบเดิม เพราะขณะน้ีไดล่้วงเลยมาระยะหน่ึงแลว้ หากจะใช้ระบบ 

การประเมินแบบใหม่  ควรมีการแจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า  ขณะน้ีภาระงาน 

ขั้นตํ่าของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ อยู่ในระหว่างการดาํเนินการ และควรปรับปรุงคาํสั่งแต่งตั้ง

คณะทํางานประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยขอให้นางสาวศุรดา   ดุลยเกษม ,  

นางกาญจนา  ชูศิริ และนางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง ร่วมเป็นคณะทาํงาน   



๓ 

 
๓) แผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั จะตอ้งเช่ือมโยงกบัแผนวิชาการ ตอ้งมีกรอบ

ระยะเวลาท่ีชดัเจน และจะตอ้งเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา โครงการท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน ไดแ้ก่ 

โครงการอบรมความเป็นครู  โครงการอบรมผูบ้ริหารสายวิชาการและสายสนบัสนุน  โครงการปฐมนิเทศ

พนกังานใหม่ 

๔) การเกล่ียอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอตัรากาํลังสายวิชาการ :  

สายสนบัสนุน เป็น ๑ :  ๑  บางคณะมีปัญหาเร่ืองอตัรากาํลงั เน่ืองจากนโยบายการจาํกดัอตัรากาํลงัของ

มหาวิทยาลยั สาํหรับการเกล่ียอตัรากาํลงัของสาํนกังานส่วนงานวิชาการ จะมีการพิจารณากนัต่อไป 

๕) การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการพฒันาบุคลากร คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๖ 

ธันวาคม  ๒๕๕๓   ได้กําหนดให้มีการสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงข้ึน  

โดยเนน้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงจะมีการยกเวน้ค่าเล่าเรียน ร้อยละ ๕๐  

๖) การสรรหา/คดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังาน ควรปรับลดระยะเวลาการปฏิบติังานให้สั้นลง 

โดยกาํหนดให้กระบวนการตั้งแต่การส่งขอ้มูลให้กบัส่วนงานเม่ือประกาศรับสมคัรแลว้จนถึงการบรรจุ

บุคคลเขา้ทาํงานใหเ้สร็จส้ิน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ทั้งน้ี มอบหมายใหน้างสาวกนัยารัตน์  หนูสุข  

จดัทาํแผนผงัการปฏิบติังานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ สําหรับในอนาคตมหาวิทยาลยั 

จะเนน้การปฏิบติังานการสรรหา/คดัเลือกบุคคลเชิงรุก จะมีการส่งบุคลากรไปประจาํท่ีกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเจรจาทาบทามผูท่ี้มีศกัยภาพ มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกมาปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยั  มอบหมายให้

หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  และนางสาวกนัยารัตน ์หนูสุข ไปศึกษาขอ้มูล 

๗) หนงัสือ/เอกสารท่ีส่งออกจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ควรมีความผิดพลาด 

ให้น้อยท่ีสุด  รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรวจสอบได ้รวมทั้งการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั หรือประกาศต่าง ๆ  

ไม่ควรมีการยกเลิกฉบบัเดิมหรือแก้ไขเพ่ือออกเป็นฉบบัใหม่บ่อยคร้ัง  และขอให้ทุกคนจัดทาํแผนผงั 

การปฏิบติังานในภาระงานท่ีรับผิดชอบ เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพ่ือนาํเสนอเขา้

ประชุมคร้ังต่อไป  

๘) มอบหมาย ให้น า งส า ว ศุ รด า   ดุ ล ย เ กษม   เ ป็ น ท่ี ป รึ กษ า รอ งอ ธิ ก า รบ ดี  

(ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) ซ่ึงสามารถใหค้าํปรึกษาในการบริหารงานแก่บุคลากรในฝ่ายได ้

 

 



๔ 

 
๙) การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  ให้มีสายการบังคับบัญชาและการเสนองานต่อ 

รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) โดยตรง 

๑๐) มอบหมายให้ผู ้ช่วยอธิการบดี  และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  ทํางานร่วมกัน 

ในการจดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั สําหรับผูป้ฏิบติังานดา้นกฎหมายให้ไปศึกษาระเบียบ 

ขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีออกมาทั้งหมดภายในระยะเวลา ๓ เดือน เพ่ือเสนอปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั  

เร่ืองเดียวกนัให้เป็นฉบบัเดียวกนั รวมทั้งตรวจสอบระเบียบ ขอ้บงัคบักรณีให้งานประสานงานส่วนกลาง 

สามารถดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเองได ้

๑๑) เสนอให้มีการจดัทาํและพฒันาระบบการลาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมเติม

ขอ้มูลในทะเบียนประวติับุคลากรตามการเสนอของบุคลากร เช่น ขอ้มลูบุตรบุญธรรม เป็นตน้ 

๑๒) ควรมีการจัดส่งบัตรแสดงความยินดีหรือแสดงความห่วงใยแก่นักเรียนทุนและ

บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั  

และอาจจดัใหผู้บ้ริหารร่วมไปดว้ย   

๑๓) มอบหมายให้นางสาวเพญ็ฉาย  กุลโชติ  ศึกษาระบบการแจง้เตือนการทาํผลงานทาง

วิชาการแก่บุคลากร เพ่ือเป็นการเตรียมตวัสาํหรับการพฒันาตนเอง 

๑๔) ควรมีการจดัประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลทุกเดือน 

โดยกําหนดจัดประชุมทุกวนัจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน และมอบหมายให้นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ   

เป็นเลขานุการท่ีประชุม กําหนดสถานท่ีประชุมสลับระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง  

สําหรับบุคลากรจากงานประสานงานส่วนกลาง สามารถประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลได ้หรือส่ง

ตวัแทนเขา้ประชุม หากบุคคลใดติดภารกิจให้จดัทาํหนงัสือช้ีแจงเหตุผลต่อหวัหน้าฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคลเป็นรายกรณี 

สาํหรับการประชุมคร้ังต่อไป ตรงกบัวนัจนัทร์ท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ขอให้มีวาระการ

ประชุม เร่ือง การติดตามภาระงาน วาระปรึกษาหารือ และรายงานสถานะการเงินของฝ่าย 
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