
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวนัพุธที่ ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๑.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

และห้องประชุมงานประสานงานส่วนกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา  รองอธิการบดี   ประธาน 
๒. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๓. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน    
๔. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นางศุกร์ศรี  ชูเมือง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวชนิดา  ภูมิสถิตย ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๒๐. นายทนงศกัด์ิ  ดิษฐโรจน์   ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๑. วา่ท่ีร้อยตรีหญิง วราภรณ์  บุญเทพ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๓. นางสาวรุจิรา  เมืองรุ่ง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๔. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวศรุดา  ดุลยเกษม    ลา 

๒. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ  

๓. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์    ติดภารกิจ  

๔. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ    ติดภารกิจ 

๕. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   ติดภารกิจ 

๖. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   ติดภารกิจ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๒๐  น. 

  เม่ือครบองค์ประชุม รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) กล่าวเปิด 

การประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

             ๑.๑    เร่ืองแจ้งจากประธาน 

          รองอธิการบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.๑.๑   การกําหนดกลุ่มภารกจิของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  

เม่ือวนัพธุท่ี ๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบการกาํหนดกลุ่มภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

๑) กลุ่มภารกิจสนบัสนุนการบริหารของมหาวิทยาลยั 

๒) กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล 

๓) กลุ่มภารกิจทะเบียนประวติัและสวสัดิการ 

๔) กลุ่มภารกิจพฒันาทรัพยากรบุคคล 

๕) กลุ่มภารกิจวินยัและนิติการ 

มติ รับทราบ และมอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการจัดทาํประกาศ

มหาวิทยาลยัเพ่ือแจง้หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

 



๓ 

 
๑.๑.๒   มอบหมายภาระงานการติดตามงานและประสานงานภายในฝ่าย 

 

ประธานมอบหมายให้นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ  ปฏิบัติหน้าท่ีในการติดตามงานของ

บุคลากรจากรองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา) และการประสานงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล  
 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๑.๓   การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพจิารณาย้ายสังกดั 
 

   เม่ือโครงสร้างภายในหน่วยงานเสร็จสมบูรณ์ และมีการแบ่งงานตามภารกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมายชัดเจน ประธานเสนอทางเลือกเพ่ือการตดัสินใจของบุคลากรในการปฏิบติังาน ภายใน ๑ เดือน 

จาํนวน  ๓ ขอ้ ดงัน้ี 

๑) หากมีความประสงคย์า้ยสงักดั  ใหป้ระสานเพ่ือหาตาํแหน่งมาทดแทน 

๒) หากมีความประสงคจ์ะอยูส่งักดัเดิม ตอ้งทาํงานใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

๓) หากพิจารณาแลว้ อยูส่งักดัเดิมไม่ได ้อนุญาตใหล้าออก 

 

มติ รับทราบ 

 

     ๑.๒   เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   ๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑  การลงนามคาํรับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดจดัพิธีลงนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๓ เม่ือวนัพุธท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  ณ สาํนกัหอสมุด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือ 

ในการผลกัดนัใหมี้ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย และส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในมหาวิทยาลยัมีการพฒันา

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ี ผลการลงนามคาํรับรองการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

มีค่าเฉล่ียตามเป้าหมาย ๔.๕๐ (ระดบัดี)  ดงัน้ี 



๔ 

 
    องค์ประกอบ / ตวับ่งช้ี เป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลีย่ ผลการดําเนินงาน 

องคป์ระกอบท่ี ๑   ปรัชญา  ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ ๔.๐๐ ดี 
องคป์ระกอบท่ี ๒  การเรียนการสอน ๔.๐๐ ดี 
องคป์ระกอบท่ี ๗  การบริหารจดัการ   ๔.๔๓ ดี 
องคป์ระกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๔.๓๗ ดี 
ยุทธศาสตร์การพฒันาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   
ยทุธศาสตร์ท่ี ๑   พฒันาระบบการบริหารงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ๔.๖๗ ดีมาก 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒   พฒันาและสนบัสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
                            ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๔.๖๗ ดีมาก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
                           อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ตามยุทธศาสตร์การพฒันา ๔.๗๑ ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ทั้งหมด ๔.๕๐ ดี 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๑) 
 

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จะประเมินตาม

ขอ้ตกลงร่วมการปฏิบติังานท่ีไดจ้ดัทาํไวก้บัผูบ้งัคบับญัชา โดยเอาภาระงานเป็นตวัวดั

ความสาํเร็จ ซ่ึงจะตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในเดือนน้ี  

๒. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามตวับ่งช้ีตามยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 

- ตวับ่งช้ี ๑.๑   บุคลากรทุกคนตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน คนละ ๑ เร่ือง 

- ตวับ่งช้ี ๒.๑   การกรอกขอ้มูลการพฒันาตนเอง เพ่ือจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของ 

หน่วยงาน ควรใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานท่ีปฏิบติั 

- ควรปรับปรุงเวบ็ไซตข์องหน่วยงานใหมี้ขอ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

มติ รับทราบ 



๕ 

 
    ๑.๒.๑.๒  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั 
 

    หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบั

จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติัในมหาวิทยาลยั เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบติัในการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วา่ดว้ย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระโดยสงัเขป ดงัน้ี 

    บทบญัญติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๑  หมวด ๗  วินยั การรักษาวินยั การดาํเนินการทาง

วินยั การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์ขอ้ ๔๓  ความวา่ 

    “พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณตามท่ีกาํหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเร่ือง 

ดังต่อไปนี ้

(๑) การยึดมัน่และยืนหยดัทาํในส่ิงท่ีถกูต้อง 

(๒) ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

(๔) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๕) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน” 

 

บทบญัญติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ้ ๗ ความวา่ 

    “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ

มหาวิทยาลยั “ปัญญา  จริยธรรม นาํการพัฒนา” ” 

    และขอ้ ๘  ความวา่ 

    “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณท่ี

กาํหนดไว้ตามข้อบังคับนีโ้ดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” 

 

 

 



๖ 

 
   ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว ไดก้าํหนดจรรยาบรรณไว ้๕ ส่วน ดงัน้ี 

   ส่วนที ่๑  จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

   ส่วนที ่๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน และหน่วยงาน 

   ส่วนที ่๓ จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 

     ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทาํการล่วงละเมิดทางเพศ 

หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ

ผู้ ร่วมงานซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน 

   ส่วนที ่๔ จรรยาบรรณต่อนิสิต ผูรั้บบริการ ประชาชน และสงัคม 

   ส่วนที ่๕ จรรยาบรรณคณาจารย ์

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๒) 

 

มติ รับทราบ 

 

    ๑.๒.๑.๓  การจัดทาํระบบการลาผ่านเครือข่าย 
 

    ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ร่วมกับสํานักคอมพิว เตอร์  

ไดด้าํเนินการจดัทาํระบบการลาผา่นเครือข่าย ซ่ึงเป็นระบบท่ีเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลบุคลากรโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

    ขอ้มูลอา้งอิง ใชข้อ้มูลบุคลากรจากระบบฐานขอ้มูล 

    ผูใ้ช ้  บนัทึกการขออนุญาต 

    ผูอ้นุมติั  บนัทึกสัง่การ (อนุมติั/ไม่อนุมติั) 

    ส่ิงท่ีกาํลงัพฒันา  

- การยกเลิกวนัลา / การอนุมติัการยกเลิก 
- การรายงาน (รายงานรายบุคคล ตามประเภทการลา/รายงาน

ภาพรวมหน่วยงาน) 
 
 
 



๗ 

 
ส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการต่อ 

- ยอดยกมาวนัลาสะสม 
- รายละเอียดการลาแต่ละประเภท (จาํนวนวนัสูงสุด เง่ือนไขต่าง ๆ ) 
- บญัชีวนัหยดุประจาํปี (การนบัวนัลาท่ีตอ้งหกัวนัหยดุ) 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓ ) 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๒  เร่ืองแจ้งจากกลุ่มภารกจิสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

    ๑.๒.๒.๑   รายงานสถานะการเงนิฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ณ วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

    นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์  สรุปรายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  ดงัน้ี 

๑. รายงานสรุปรายไดส้ะสม – เงินรายได ้
 

หน่วยงาน 
รายได้สะสมสุทธิ รายได้สะสม 

รวมรายได้สะสมสุทธิ 
ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ 

กองกลาง ๑,๒๑๙,๖๙๖.๒๘ ๕๘๘,๔๙๘.๘๐ ๑,๘๐๗,๙๙๕.๐๘ 
กองบริหารบุคคล ๑,๘๗๔,๔๔๔.๐๐ *(๘๒,๐๖๖.๕๐) ๑,๗๙๒,๓๗๗.๕๐ 
สภาคณาจารย ์ ๑๑,๒๗๐.๘๓ ๑๐๑,๓๕๑.๕๕ ๑๑๒,๖๒๒.๓๘ 

รวมรายได้เงนิสะสมทั้งหมด ๓,๗๑๒,๙๙๔.๙๖ 
 

* สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝ่ายแผนงานและการคลงั กาํลงัดาํเนินการจดัทาํขอ้มูล 
 

๒. รายงานสถานะการเงินจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

๓. รายงานสถานะการเงินจากเงินรายได ้

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑ ) 



๘ 

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. เงินสะสมของหน่วยงาน เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลยั ซ่ึงนโยบายของมหาวิทยาลยั  

ไดก้าํหนดใหห้น่วยงานท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน จะตอ้งใชเ้งินสะสมของหน่วยงานก่อน  

๒. ปีท่ีผ่านมา หากจดักิจกรรมไม่ครบและมีเงินสะสมคงเหลือจาํนวนมาก จะแสดงใหเ้ห็นถึง

การดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผน หากกิจกรรม/โครงการใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เกิน ๒ เดือน ตอ้งมีการทบทวนแผนใหม่ 

๓. ควรเร่ิมดาํเนินการประมาณการรายจ่าย สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณา

จากรายจ่ายท่ีจาํเป็นตอ้งมี และรายจ่ายท่ีอาจจะเพิ่มข้ึน 

มติ  

รับทราบ และมอบนางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์  จัดทาํข้อมูลอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติม เพ่ือใหท้ราบผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

    ๑.๒.๒.๒   ความคืบหน้าของการจัดทาํเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
 

    ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และสาํนกัคอมพิวเตอร์ ไดด้าํเนินการ

ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล บดัน้ี เว็บไซต์ของหน่วยงานไดเ้ปิด

ให้บริการแลว้ โดยมี URL : www.tsu.ac.th/admin-personnel  ซ่ึงขณะน้ี ขอ้มูลภายในเวบ็ไซต์โดยเฉพาะ

ขอ้บงัคบั และประกาศจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจาํมหาวิทยาลยั ยงัมีขอ้มูลไม่ครบถว้น กาํลงัดาํเนินการเพ่ิมเติมขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ดิมของกองบริหารบุคคล 
 

มติ  

๑. รับทราบ และมอบนายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ  เพ่ิมเติมขอ้มูลในเวบ็ไซตใ์หมี้ความครบถว้น 

๒. มอบบุคลากรท่ียงัคงคา้งภาพถ่าย ใหส่้งภาพมาลงเวบ็ไซต ์

๓. มอบนางสาวปวีณา  จนัทร์ประดิษฐ ์ ประสานงานและหารือกบัอธิการบดีในการลงภารกิจ

อธิการบดี และการบนัทึกขอ้มูลในสายด่วนอธิการบดี 

๔. มอบนางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํโปรแกรมระบบการบริหาร

จดัการโครงการมาลงในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

๕. มอบนางปุณญาดา  สุวรรณมณี ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํ Banner ศูนยก์ารจดัการ

ความรู้ของมหาวิทยาลยัมาลงในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 



๙ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

                    ๒.๑  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                                          และทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๑/๒๕๕๓  เมื่อวันศุกร์ที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 

  ตามท่ีไดก้าํหนดจดัประชุมบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ 

เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและเวียนแจง้ให้

บุคลากรไดรั้บทราบเบ้ืองตน้ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์แลว้  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ  

  รับรองรายงานการประชุม โดยมีแกไ้ขรายช่ือ ดงัน้ี 

  หนา้ท่ี ๑  บรรทดัท่ี ๒๕ เดิม นายนนทพนัธ์   นวลน่ิม 

      เป็น นายนนทพทัธ์   นวลน่ิม 

  หนา้ท่ี ๒ บรรทดัท่ี ๗ เดิม นางสาววลัลภา  ทบัแกว้ 

      เป็น นางสาววลัภา   ทบัแกว้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

    ๓.๑  เร่ือง  รายงานผลการดาํเนินงานตามมตกิารประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   

                            เมื่อวนัศุกร์ท่ี  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
   

  สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  

เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายงานให้บุคลากรดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  

โดย ฝ่ายเลขานุการ ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสาํรวจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรายงานผลการดาํเนินงานมายงัฝ่ายเลขานุการฯ 

ภายในวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔   นั้ น   ในการน้ี  จึงเสนอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตาม 

มติการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 



๑๐ 

 
 

ลาํดบั เร่ือง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. เสนอวาระการกาํหนดกลุ่มภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ต่อคณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวทิยาลยั 
- 

๒. การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยั 

- 

๓. ปรับปรุงคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานประเมินสมรรถนะของพนกังาน
มหาวิทยาลยั 

๑.  ระบบการประเมินผูบ้ริหารเม่ือมีความ
ชดัเจน ประธานจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
๒. มอบหวัหนา้ฝ่ายฯ นดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัภาระงานขั้นตํ่าของสายวชิาการ 

๔. การจดัโครงการพฒันาบุคลากร - 
๕. การจดัทาํแผนผงัขั้นตอนการปฏิบติังาน มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ติดตามงานสาํหรับบุคคล
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัส่ง 

๖. การลดขั้นตอนการปฏิบติังานการสรรหา/คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน ขณะน้ีลดขั้นตอน/ระยะเวลาดีข้ึนกวา่เดิม 
แต่ควรลดขั้นตอน/ระยะเวลาลงไดอี้ก 

๗. การศึกษาขอ้มูลการเจรจาทาบทามผูท่ี้มีศกัยภาพมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก
มาปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยั 

ประธานจะหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

๘. ศึกษาระเบียบ ขอ้บงัคบั ฉบบัเดิม เพ่ือเสนอปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นฉบบั
เดียวกนั รวมทั้งตรวจสอบกรณีใหง้านประสานงานส่วนกลาง สามารถ
ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเองได ้

๑.   เน่ืองจากเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลยั 
มอบนายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ , นายเวชศกัด์ิ  
ศรีสจัจงั, นายจิตตพล  ช่วยหนู และนางสาว
ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ หารือร่วมกนั 
และนาํเสนอแผนในการประชุมคร้ังต่อไป 
๒.   ผูบ้ริหารมีความเห็นร่วมกนัวา่ ต่อไป
เม่ือส่วนงานใดมีการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือประกาศ  ก่อนนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 
ควรใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นกฎหมาย
กลัน่กรองรูปแบบและเน้ือหาวา่ขดัแยง้ 
กบัเร่ืองใดหรือไม่  

๙. พฒันาระบบการลาอิเลก็ทรอนิกส์ - 
๑๐. ศึกษาระบบการแจง้เตือนการทาํผลงานทางวชิาการแก่บุคลากร  

เพ่ือเป็นการเตรียมตวัสาํหรับการพฒันาตนเอง 
ขอ้มูลใน กม. ๑ ไม่สมบูรณ์ กรอกขอ้มูล
ไม่ครบถว้น หากคาํนวณผิดพลาด อาจเป็น
ขอ้ผกูมดัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน 

 



๑๑ 

 
สาํหรับเร่ืองการจดัส่งบตัรแสดงความยนิดีหรือแสดงความห่วงใยแก่นกัเรียนทุนและบคุลากร

ท่ีลาศึกษาต่อ เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  มอบนางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง ดาํเนินการ 
 

มติ รับทราบและมอบผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที ่๔   เร่ืองพจิารณา 

  ๔.๑  เร่ือง  การเตรียมการลงนามคาํรับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
 

    ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการลงนามคํารับรอง 

การปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่ออธิการบดี เม่ือวนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน

ตามคาํรับรองการปฏิบติังานดาํเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณามอบหมายงานให้แก่

ผูรั้บผิดชอบ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

รอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)  มีค่าคะแนน ๒.๐๖  (ระดบัควรปรับปรุง)   

ซ่ึงยงัอยู่ห่างจากค่าเป้าหมายมาก และในอนาคตจะเช่ือมโยงกับเปอร์เซ็นต์การข้ึนเงินเดือนของบุคลากร  

ดงันั้น จึงขอใหบุ้คลากรร่วมกนัผลกัดนัผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามคาํรับรองการปฏิบติังาน 

ท่ีไดล้งนามไว ้
 

มติ  

๑. รับทราบผลการปฏิบติังาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ –  

๓๐ พฤจิกายน ๒๕๕๓) และใหบุ้คลากรร่วมผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตาม 

คาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒. มอบบุคลากรดาํเนินการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน คนละ ๑ เร่ือง เพื่อใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันา

ของหน่วยงาน ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑  ร้อยละของการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มภารกิจ

ท่ีกาํหนด (คู่มือสาํหรับผูรั้บบริการ หรือ คู่มือในการปฏิบติังาน) สาํหรับบุคลากรท่ีเพ่ิงรับงานใหม่ 

ใหเ้ลือก ๑ กระบวนงานมาดาํเนินการ ภายในระยะเวลา ๒ เดือน โดยในคู่มือการปฏิบติังานให้มี

ขอ้มูลระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  แบบฟอร์ม  แผนผงัการปฏิบติังาน เป็นตน้ 



๑๒ 

 
 ๔.๒  เร่ือง  พจิารณาแผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow Chart)   
 

  การประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  มีมติมอบหมายให้บุคลากรจัดทาํแผนผงัการปฏิบติังานในภาระงานท่ีรับผิดชอบ  

เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพื่อนาํเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไปนั้น ในการน้ี จึงเสนอแผนผงั

การปฏิบติังาน (Flow Chart) ในงานต่าง ๆ  จาํนวน ๘ งาน ดงัน้ี 

๑. การขออนุญาตสมคัรสอบ 

๒. การขอยา้ยสงักดั 
๓. การลาศึกษาต่อ 
๔. การจดัโครงการพฒันาบุคลากร 
๕. การคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น 
๖. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
๗. การจัดประชุม (ท่ีประชุมหัวหน้าส่วนงาน / คณะกรรมการนโยบายและการพฒันา

มหาวิทยาลยั) 
๘. การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ  

๑. รับทราบแผนผงัการปฏิบติังาน (Flow Chart) โดยใหเ้พ่ิมเติมระยะเวลาการทาํงาน และในอนาคต

ควรพฒันาใหเ้ป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 

๒. มอบบุคลากรท่ียงัไม่ได้ดาํเนินการจดัทาํแผนผงัการปฏิบติังาน (Flow Chart) ให้จดัส่งมายงั 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลต่อไป ภายในระยะเวลา ๑ เดือน 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 
  ๔.๓  เร่ือง  การจัดทาํข้อตกลงร่วมการปฏบิัติงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง และการประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนกังานประจาํของ

พนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับ ท่ี  ๒ )  ฉบับลงวัน ท่ี  ๒  พฤศจิกายน  พ .ศ .  ๒๕๕๒   และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวปฏิบติัการประเมินการปฏิบติังานประจาํปี 

ฉบบัลงวนัท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กาํหนดให้ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการ

ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหนา้หน่วยงาน หรือหวัหนา้ส่วนงาน ซ่ึงการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อน

การปฏิบติังานจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด นั้น 

  หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมเพื่อหารือการจดัทาํขอ้ตกลงร่วม 

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

มติ  

              มอบบุคลากรดาํเนินการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  ๔.๔  เร่ือง  พจิารณาการจดัทําโครงการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรฝ่ายบริหารกลาง 

       และทรัพยากรบุคคล   

 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํเนินการจัดทาํโครงการพฒันาบุคลากร 

เพ่ือเป็นการเพิ่มทกัษะและความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัและไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาทกัษะการทาํงานให้

มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ในการน้ี หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณา ดงัน้ี 

๑. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในหลกัการการจดัทาํโครงการ 

๒. หากเห็นชอบตามขอ้ ๑  พิจารณากาํหนดรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม (การศึกษาดูงาน /  
การจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะความรู้)  ระยะเวลา  สถานท่ี และผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 

 



๑๔ 

 
มติ  

            เห็นชอบในหลกัการการจดัทาํโครงการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบการศึกษาดูงาน โดยมอบหมายให้นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํโครงการ โดยระบุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  

  ๕.๑  เร่ือง  นัดหมายการจัดประชุม ประจาํเดอืนมีนาคม ๒๕๕๔   
 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กาํหนดจดัประชุมบุคลากรในสงักดัทุกวนัจนัทร์สปัดาห์

แรกของเดือน  สําหรับการประชุมประจาํเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  ตรงกับวันจันทร์ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๔   

ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง  
 

มติ  

 รับทราบ 
 

 ๕.๒  เร่ือง  ตอบข้อหารือและมอบหมายงานบุคลากร   
 

   ประธานดาํเนินการตอบขอ้หารือ และมอบหมายงานแก่บุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

- การขออัตราเพ่ือจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณน้ี เพ่ือช่วยนางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  

ในการปฏิบติังานดา้นทะเบียนประวติั 

- จัดมุมบริการต้อนรับผู ้มาติดต่อภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพทัลุง 

- จดัหาบุคลากรปฏิบติังานแทนเลขานุการอธิการบดี เม่ือไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้

- จดัทาํขอ้มูลอตัรากาํลงัท่ีว่างของบุคลากรสายคณาจารยแ์ละสายสนบัสนุนในภาพรวม

ทั้งมหาวิทยาลยัใหร้องอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 

- ควรมีการระบุสาขาวิชาในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสายวิชาการ  เพ่ือการ

ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคล 



 

 

เลกิป
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