
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวนัจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๒.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

และห้องประชุมงานประสานงานส่วนกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา  รองอธิการบดี   ประธาน 
๒. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๓. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๔. นางสาวศุรดา  ดุลยเกษม   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นายจิตตพล  ช่วยหนู    นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
๖. นางพยอม  สุทธิพนัธ์ุ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   
๗. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาวชนิดา  ภูมิสถิตย ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๑. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๒๒. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 



๒ 

 
๒๓. นายสุรินทร์  แสงพุม่    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๔. วา่ท่ีร้อยตรีหญิง วราภรณ์  บุญเทพ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๕. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๖. นางสาวรุจิรา  เมืองรุ่ง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๗. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    ติดภารกิจ 

๒. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    ลาป่วย 

๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   ลากิจ 

๔. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   ลาคลอด 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น. 

  เน่ืองจากประธานติดภารกิจท่ีคณะศึกษาศาสตร์ในช่วงแรก จึงมอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

             ๑.๑    เร่ืองแจ้งจากประธาน 

   - ไม่มี – 

 

     ๑.๒   เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   ๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑  เร่ือง  จรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลยั 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

จรรยาบรรณของผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเนน้ย ํ้าเก่ียวกบั

การปฏิบติังานในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 



๓ 

 
๑. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

๒. จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน 

๓. จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 

๔. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผูรั้บบริการ ประชาชน และสงัคม 

  

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่ การดาํเนินงานทางดา้นจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลยั หากตอ้งการเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพ จะตอ้งให้สอดคลอ้งกับคาํอธิบายในคู่มือ

ประกนัคุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในตวัช้ีวดัดงักล่าว 
 

 

นอกจากน้ี  นางพยอม  สุทธิพันธุ์  ได้ให้ข้อมูลเ พ่ิมเ ติมและเสนอพิจารณามาตรการ 

ในการส่งเสริมจรรยาบรรณ และการควบคุมการกระทาํผิดจรรยาบรรณ เพื่อประกอบตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบ

คุณภาพท่ี ๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  เกณฑม์าตรฐาน :  ขอ้ ๕  มีการใหค้วามรู้ 

ดา้นจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑   ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั 

มาตรการที ่๑  มีกระบวนการส่งเสริมในการใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

ตวัช้ีวัด  

๑. มีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. มีคู่มือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ และเผยแพร่ใหบุ้คลากรทราบ ผา่นทางหนงัสือ  

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซด ์และแจง้ในท่ีประชุม 

๓.  มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสานึกใหป้ฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ 

 

 

 



๔ 

 
มาตรการที ่๒   มีแนวทางหลกัเกณฑก์ารยกยอ่งเชิดชูผูเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นจรรยาบรรณ และมีมาตรการ

ดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํผิดจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัดและไม่ชกัชา้ 

ตวัช้ีวัด  

๑. มีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นโดยนาํเร่ืองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพิจารณาคดัเลือก 

๒. มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํเนินการสาํหรับผูป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณป้องกนัเหตุการณ์และ 
พฤติกรรมท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒   ป้องกนัเหตุการณ์และพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณ 
 

มาตรการที ่๑  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ตวัช้ีวัด 

๑. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือดาํเนินการทางจรรยาบรรณตามอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีกาํหนดใน
ขอ้บงัคบัฯ 

๒. ควรมีคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจาํส่วนงาน (คณะ สถาบนั ศูนย ์ สาํนกัหรือเทียบเท่า) 
ทาํหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบุคลากรในส่วนงาน 
 

มาตรการที ่๒  มีการกาํหนดแนวทางเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการกระทาํ 

 ผิดจรรยาบรรณ 

ตวัช้ีวัด  

๑. มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
๒. บุคลากรยดึถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓   มีระบบการรับฟังความคดิเห็นและข้อร้องเรียนเพือ่รับข้อมูลป้อนกลบัและความคดิเห็น 

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

มาตรการที ่๑ มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ตวัช้ีวัด 

๑. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือรับฟังความคิดเห็นผา่นทางเวบ็ไซด ์และหนงัสือ 
๒. จาํนวนของขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียนกล่าวหาท่ีไดรั้บมีการวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ 

เพ่ือนาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 
๓. จาํนวนของขอ้ร้องเรียนกล่าวหาท่ีมีกระบวนการซ่ึงแจง้ผลการดาเนินการใหผู้ร้้องเรียนฯ        

ท่ีระบุช่ือและแหล่งท่ีอยูไ่ดรั้บทราบ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔   ติดตามและประเมินผล รวมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 

มาตรการที ่๑ มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ตวัช้ีวัด  

๑.  มีการติดตามผลและประเมินผล 

 

สําหรับการดาํเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้มีการรับเร่ืองร้องเรียนและกล่าวหา

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยักระทาํการฝ่าฝืนจรรยาบรรณตามขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

- ประจาํปี ๒๕๕๓  จาํนวน ๓ เร่ือง วินิจฉยัการกระทาํผดิจรรยาบรรณแลว้เสร็จ ๒ เร่ือง คา้งพิจารณา ๑ เร่ือง 

- ประจาํปี ๒๕๕๔  จาํนวน ๒ เร่ือง วินิจฉยัการกระทาํผดิจรรยาบรรณแลว้เสร็จ ๑ เร่ือง คา้งพิจารณา ๑ เร่ือง 

 
มติ รับทราบ สาํหรับกลยทุธ์ / มาตรการ การดาํเนินการทางดา้นจรรยาบรณ จะนาํหารือร่วมกบั

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ต่อไป 

 

 

 

 

 



๖ 

 
    ๑.๒.๑.๒  รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

       ณ วันที ่๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

    หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายงาน

สถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดงัน้ี 

เงนิอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๓-ส.ค.๕๔ 

ชัว่คราว ค่าจา้งชัว่คราว ๔๕,๑๗๘..๗๑ ๓๑,๕๔๕.๑๖ ๖๙.๘๓ ๑๓,๖๓๓.๕๕ ๓๐.๑๗ 
ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและ
วสัดุ 

ค่ า ต อบแทน ใช้
สอยและวสัดุ 

๑,๔๕๙,๙๒๑.๒๙ ๘๑๘,๕๒๔.๕๓ ๕๖.๐๗ ๖๔๑,๓๙๖.๗๖ ๔๓.๙๓ 

อุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๗๕๒.๐๔ ๕๑.๓๕ ๓๘๙,๒๔๗.๙๖ ๔๘.๖๕ 
รวม ๒,๓๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑,๒๖๐,๘๒๑.๗๓ ๕๔.๗๐ ๑,๐๔๔,๒๗๘.๒๗ ๔๕.๓๐ 

 

เงนิรายได้ 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๓-ส.ค.๕๔ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ใช้
สอย และวสัดุ 

๑,๔๖๙,๘๖๑.๖๕ ๑,๔๖๙,๓๔๔.๑๒ ๙๙.๙๗ ๕๑๗.๕๓ ๐.๐๓ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค ๖๐,๘๑๙.๔๐ ๕๒,๓๙๐.๘๗ ๘๖.๑๕ ๘,๔๒๘.๕๓ ๑๓.๘๕ 
ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ ์ ๔๖๕,๗๘๐.๐๐ ๒๖๗,๖๒๐.๐๐ ๕๗.๔๖ ๑๙๘,๑๖๐.๐๐ ๔๒.๕๔ 
อุดหนุน เ งิ น อุ ด ห นุ น

ทัว่ไป 
๑๑,๓๓๗,๖๖๗.๘๔ ๑๐,๖๙๑,๓๖๒.๓๓ ๙๔.๓๐ ๖๔๖,๓๐๕.๕๑ ๕.๗๐ 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ๔๒,๐๔๑.๑๑ ๔๒,๐๔๑.๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวม ๑๓,๓๗๖,๑๗๐.๐๐ ๑๒,๕๒๒,๗๕๘.๔๓ ๙๓.๖๒ ๘๕๓,๔๑๑.๕๗ ๖.๓๘ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๒) 

 

มติ รับทราบ  

 



๗ 

 
    ๑.๒.๑.๓  การเบิกจ่ายเงนิ การกนัและการขยายกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี  

       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

ฝ่ายแผนงานและการคลงั ไดแ้จง้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน การกนัและการขยายกนัเงินไวเ้บิก

เหล่ือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานดงัน้ี 

    -  ให้หน่วยงานทุกหน่วยสาํรวจเงินยืมทุกประเภทท้ังท่ีดาํเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อยู่ ระหว่างดําเนินการ  และดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในปีงบประมาณ  

พ.ศ .  ๒๕๕๔  ให้หน่วยงานรวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบสําคัญคู่จ่าย  จัดทําหน้างบ 

เพ่ือทยอยล้างหนีใ้นระบบบัญชีสามมิติตามประเภทค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงก่อนการขอกันเงิน (ก่อนวันท่ี 

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓) 

    ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ระหว่างวันท่ี ๒๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานจะต้อง

ขอทาํความตกลงกับงานบัญชีของวิทยาเขตท่ีหน่วยงานสังกัด เพ่ือให้งานบัญชีปรับปรุงบัญชี (บันทึกการต้ังหนี้

ในระบบบัญชีสามมิติ) บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้หน่วยงาน ไม่เกินภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

หลงัจากน้ันหน่วยงานจะต้องรวบรวมเอกสารฉบับจริง สรุปรายการค่าใช้จ่าย โดยระบช่ืุอลกูหนี ้เลขท่ีใบยืม 

แผนงาน หน่วยงาน กองทุน และแหล่งเงิน พร้อมจัดทําหน้างบนอกระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ  

(หน้างบ Excel) ในกรณีท่ีมีการจัดซือ้/จ้าง ไม่ต้องแนบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๓) 

 

มติ รับทราบ และมอบบุคลากรในสงักดัเร่งดาํเนินการในส่วนท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เร่ือง   ผลการเวยีนแจ้งพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดั 

                      ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๑/๒๕๕๔  

                      เมื่อวนัพธุท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 
 

  ตามท่ีไดก้าํหนดจดัประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 

เม่ือวนัพุธท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและเวียนแจง้ให้

บุคลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

    ๓.๑  เร่ือง  รายงานผลการดาํเนินงานตามมตกิารประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔   

                            เมื่อวนัพธุท่ี  ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 
   

  สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔  

เม่ือวนัพุธท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายงานให้บุคลากรดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  

โดย ฝ่ายเลขานุการ ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสาํรวจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรายงานผลการดาํเนินงานมายงัฝ่ายเลขานุการฯ 

ในการน้ี จึงเสนอรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานตามมติการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

ลาํดบั เร่ือง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. จดัทาํแผนผงัขั้นตอนการปฏิบติังาน - 
๒. ใหเ้สนอระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศฉบบัเดิม เพ่ือปรับปรุง ไดด้าํเนินการแลว้ และดาํเนินการมาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
๓. ตรวจสอบการงานประสานงานส่วนกลาง สามารถดาํเนินการจดัซ้ือ 

จดัจา้งเองได ้
- 



๙ 

 
ลาํดบั เร่ือง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๔. การรายงานความคืบหนา้การพฒันาระบบการลาอิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกัคอมพิวเตอร์ไดบ้รรจุการดาํเนินงาน

ไวใ้นแผนปี ๒๕๕๔ 
๕. จดัทาํคาํสัง่กาํหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล 
- 

๖. การจดัทาํเวบ็ไซตห์น่วยงาน 
- ปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั 
- ประสานงานและหารืออธิการบดีในการลงภารกิจอธิการบดี 

และการบนัทึกขอ้มูลในสายด่วนอธิการบดี 
- ประสานงานการนาํโปรแกรมระบบการบริหารจดัการ

โครงการมาลงในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
- ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวกบัในการปรับปรุงเวบ็ไซตศู์นยก์าร

จดัการความรู้และนาํ Banner มาลงในเวบ็ไซตฝ่์าย 

- 
 
 

๗. นดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัภาระงานขั้นตํ่าของสายวชิาการ - 
๘. การจดัส่งบตัรแสดงความยนิดีหรือแสดงความห่วงใยแก่นกัรียนทุนและ

บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  
- 

๙. จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน คนละ 1 เร่ือง ควรระบุหมายเหตุวา่การดาํเนินการ 
เป็นเพียงบางภารกิจ และควรหารืออีกคร้ัง 

๑๐. ติดตามการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมการปฏิบติังาน - 
๑๑. จดัทาํโครงการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล (ศึกษาดูงาน) 
ควรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาบุคลากร
ของหน่วยงาน 

๑๒. การขออตัรากาํลงัลูกจา้ง เพ่ือปฏิบติังานดา้นทะเบียนประวติั เสนอท่ีประชุมคณะทาํงานบริหาร
อตัรากาํลงัแลว้ แต่ไม่อนุมติั 

๑๓. จดัมุมบริการตอ้นรับผูม้าติดต่อ - 
๑๔. จดัาหาบุคลากรปฏิบติังานแทนเลขานุการอธิการบดี กรณีผูป้ฏิบติังาน

หลกั ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
- 

๑๕. ใหมี้การรายงานขอ้มูลอตัรากาํลงัท่ีวา่งของบุคลากรสายคณาจารยแ์ละ
สายสนบัสนุนเป็นประจาํทุกเดือน 

- 

๑๖. ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลบุคลากรของสายวชิาการ ใหมี้การระบุ
สาขาวชิา 

รอดาํเนินการจากสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

 
 

มติ รับทราบและมอบผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการต่อไป 
 



๑๐ 

 
    ๓.๒  เร่ือง   ทบทวนมติการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                     คร้ังที ่๑/๒๕๕๔   เม่ือวนัพธุที ่ ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 

   

  สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔  

เม่ือวนัพุธท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในวาระท่ี ๔.๓  เร่ือง การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมการ

ปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีมติ มอบบุคลากรดาํเนินการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการ

ปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  เน่ืองจากการดาํเนินการจัดทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ อยูใ่นระหว่างการกาํหนดหลกัเกณฑต์ามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมติ

ดงักล่าว 

 

มติ เห็นชอบให้แกไ้ขมติการประชุม เป็น การจัดทาํข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามกาํหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 

ระเบยีบวาระที ่๔   เร่ืองพจิารณา 

  ๔.๑  เร่ือง  การเตรียมการจดัทําคํารับรองการปฏบิัตงิาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔   
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก  

คะแนนเฉล่ีย  ๔ .๗๐   เพื่อให้การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ดาํเนินไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้ซ่ึงในการดาํเนินการดงักล่าว จาํเป็นตอ้งระดมความคิดเห็นจาก

บุคลากรภายในสังกัดเพ่ือให้ตัวบ่งช้ีของหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจ  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

การเตรียมการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  

 



๑๑ 

 
ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

๑. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวับ่งช้ี ยงัไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน 

ควรพิจารณาทบทวนใหม่ โดยให้คณะทาํงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

พิจารณาปรับปรุง และอาจใหมี้การประชุมบุคลากรในสงักดัเพ่ือพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็น

การเฉพาะ 

๒. ควรใหบุ้คลากรในสงักดัไดท้ราบตวับ่งช้ีของหน่วยงาน และหากผลการประเมินในตวับ่งช้ี 

บางตวัไดค้ะแนนเตม็แลว้ ควรมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งมีความทา้ทาย  

๓. ตวับ่งช้ีบางตวัมีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถไปควบคุมการปฏิบติังานได ้ 

เช่น ตวับ่งช้ีในยทุธศาสตร์ท่ี ๒  กลยทุธ์ท่ี ๑ ใหมี้การเพ่ิมพนูความรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์

และกลยุทธ์ท่ี ๒  ให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ และบางตวับ่งช้ี 

บางตวั จะคลา้ยคลึงกบัตวับ่งช้ีในระดบัมหาวิทยาลยั เช่น การจดัการความรู้  

๔. กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ ท่ี  ๓   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ ยงัไม่สะทอ้นถึงระดบัการพฒันา 

๕. แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หน้าท่ี ๕๔-๕๗ ควรเพิ่มคาํอธิบาย 

ค่าระดบัคะแนนเพ่ือใหมี้ความเขา้ใจท่ีชดัเจน และควรใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ ๕๑ - ๕๓ 
 

มติ  

๑. มอบคณะทาํงานจดัทาํ ร่าง แผนยทุธศาสตร์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พิจารณาทบทวน

แผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และตวับ่งช้ีของหน่วยงาน  

๒. หากบุคลากรในสังกดัมีขอ้เสนอแนะ ให้เสนอขอ้มูลไปยงัหวัหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล  

 

 ๔.๒  เร่ือง  พจิารณาการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   
 

ตามองคป์ระกอบคุณภาพท่ี ๒  การผลิตบณัฑิต  ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) ไดก้าํหนดให้หน่วยงานมีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน  

รวมทั้งมีระบบการติดตามบุคลากรท่ีเขา้รับการฝึกอบรม โดยให้นาํความรู้และทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้น 

การพฒันางาน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดงัน้ี 



๑๒ 

 
๑. ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๒. กาํหนดรูปแบบการเตรียมการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานและระบบการติดตามบุคลากร 

ท่ีเขา้รับการพฒันาทกัษะ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. การจดัโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร "การจดัทาํคู่มือปฏิบติังานหลกั  

การทาํงานเชิงวิเคราะห์และการทาํงานเชิงสงัเคราะห์” เม่ือวนัท่ี ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

บุคลากรจากวิทยาเขตพทัลุงไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรม 

ท่ีตรงกนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสกบับุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ควรพิจารณาถึงกาํหนด 

วนัและเวลาท่ีจดั 

๒. ตอ้งการใหจ้ดัส่งแผนพฒันาบุคลากรใหแ้ก่ทุกหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

บุคลากรและลดความซํ้ าซอ้นของกิจกรรมท่ีจดั 

๓. หน้าท่ี ๖๓ การศึกษาดูงาน มีลกัษณะไม่ค่อยตรงกบังานจะนาํมาใช ้ควรไปศึกษาดูงาน 

ในเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

๔. การนาํเร่ืองการเขียนคู่มือการปฏิบติังานบรรจุในแผนพฒันาบุคลากร เพ่ือใหบุ้คลากรทุก

คนดําเนินการตามท่ีกําหนด  อาจจะดําเนินการได้ยาก  ควรจัดทํา เป็นแนวปฏิบัติ 

โดยระยะแรกอาจเป็นการรวบรวมขอ้มูล และค่อยดาํเนินการไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ี อาจให้

คณะทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพของหน่วยงานไปพิจารณทบทวนเพื่อให้ตอบสนอง 

กบัยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

๕. เสนอเพิ่มเติมโครงการอบรมการทาํความเขา้ใจการสร้างตวัช้ีวดัตามระบบการประเมิน

สมรรถนะ ซ่ึงอาจจะนาํไปบรรจุในแผนพฒันาบุคลากรระดบัมหาวิทยาลยั 

 

มติ  

๑. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะไปดาํเนินการ 

๒. มอบบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอแกไ้ขแผนพฒันาบุคลากร

และจดัส่งไดท่ี้หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 



๑๓ 

 
    ๔.๓  เร่ือง  การจัดทาํคู่มือพนักงานมหาวิทยาลยัทกัษิณ   

 

  ดว้ยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดาํเนินการจดัทาํคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

เพ่ือใชส้าํหรับเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจดัทาํคู่มือ

พนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ  ดงัน้ี 

๑. พิจารณาประเดน็/หวัขอ้ และแผนปฏิบติังานการจดัทาํคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๒. พิจารณากาํหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัส่งขอ้มูลแก่ผูจ้ดัทาํ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. แกไ้ขขอ้มูลในหนา้ท่ี ๖๙ – ๗๑    

๑) หากจะกาํหนดใหค้รอบคลุมถึงลูกจา้งของมหาวิทยาลยั จะสามารถใชช่ื้อเดิมหรือไม่ 

๒) ควรเปล่ียนแปลงการตั้งช่ือบท เป็น หมวดเร่ือง 

๓) บทท่ี ๒ การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

- ปรับปรุงช่ือบทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

- ตัดหัวข้อ “การสรรหาและการคัดเลือก”  และ “การบรรจุและแต่งต้ัง” 

เน่ืองจากพนกังานใหม่ไดผ้า่นขั้นตอนดงักล่าวมาแลว้ 

- ควรแยกหวัขอ้ “การขอปรับวฒิุการศึกษา” และ “การขอโอนยา้ยสงักดั” ไปอยูอี่กบท 

- เพ่ิมเติมหวัขอ้ “การเพ่ิมวฒิุ” และ “การเปล่ียนตาํแหน่ง” 

 

          3) บทท่ี ๓  สวสัดิการและประโยชนเ์ก้ือกลู 

- แกไ้ขหวัขอ้ กองทุนเงินสาํรองเล้ียงชีพ เป็น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

- แกไ้ขหวัขอ้ ประกนัสุขภาพหมู่  เป็น  ประกนัสุขภาพกลุ่ม 

- แกไ้ขหวัขอ้ สินเช่ือธนาคารออมสิน  เป็น สวสัดิการสินเช่ือ 

- เพ่ิมเติมขอ้มูล ช.พ.ค. 

 



๑๔ 

 
๔) บทท่ี ๔  ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ 

- แกไ้ขหวัขอ้ กองทุนพฒันาบุคลากร เป็น กองทุนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

- เพ่ิมเติมขอ้มูล “การลาศึกษา / ฝึกอบรม” 

๕) บทท่ี ๕  ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีควรทราบ 

- หากต้องการให้ครอบคลุมถึงลูกจ้าง ควรแก้ไขหัวขอ้เป็น บตัรประจาํตัว

พนกังาน/ลูกจา้ง 

- เพ่ิมเติมขอ้มูลฐานขอ้มูลบุคลากร 

๖) บทท่ี ๖  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

- แกไ้ขหวัขอ้ ประเมินประจาํปี เป็น ประเมินการปฏิบติังานประจาํปี 

- แกไ้ขหัวขอ้ ประเมินเพ่ือต่อสัญญาเป็นพนักงานประจาํ  เป็น ประเมินเพื่อ

บรรจุเป็นพนกังานประจาํ 

- เพ่ิมเติมขอ้มูล ภาระงานขั้นตํ่าของสายคณาจารย ์

๗) บทท่ี ๘ การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

- แก้ไขหัวขอ้ ลกัษณะผลงานทางวิชาการท่ีจาํแนกตามระดบัคุณภาพตามท่ี 

ก.ม.กาํหนด เป็น ลกัษณะผลงานทางวิชาการท่ีจาํแนกตามระดับคุณภาพ

ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 

-     ควรเพิ่มเติมการขอตาํแหน่งชาํนาญการของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยอาจ  

      จดัทาํแยกเป็นอีกบท 

๒. หากการจดัทาํคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีนาํเสนอ เป็นการรวบรวมขอ้บงัคบั ระเบียบ  

แนวปฏิบติัไปไวใ้นภาคผนวก จะทาํใหมี้รายละเอียดท่ีมากเกินไป และมีลกัษณะเป็นแนว

ปฏิบติัมากกว่าคู่มือ ซ่ึงรายละเอียดในการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานจะตอ้งมีรายละเอียด

และขอบเขตการจดัทาํมากกวา่น้ี  

 

 



๑๕ 

 
๓. หากจดัทาํเป็นสรุปหลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัในภาพรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานมหาวิทยาลยั 

ควรจดัทาํในลกัษณะการแจง้หลกัเกณฑ ์ลาํดบัขั้นตอน การทาํงาน อาจไม่ตอ้งนาํระเบียบ 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมารวมไว ้ซ่ึงจะทาํใหมี้ปริมาณมาก 

๔. หากตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลระเบียบ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งทางเวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล

จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและง่ายต่อการสืบคน้ 

๕. ควรเพิ่มเติมคาํสัง่มอบอาํนาจในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

๖. ควรพิจารณาใหบุ้คลากรในสงักดัไดมี้การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน เพ่ือแสดงถึงการพฒันา

ศักยภาพตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ทั้ งน้ี  การดําเนินการดังกล่าว  

ควรพิจารณาให้รอบคอบและเช่ือมโยงอยา่งรอบดา้นใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํขอ้ตกลง

ร่วมก่อนการปฏิบติังาน การจดัทาํยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดัของหน่วยงาน  

 

มติ  

๑. เ ห็นชอบให้จัดทํา เ ป็นส รุปหลัก เ กณฑ์แนวป ฏิบัติพนัก ง านมหา วิทยาลัย  โดยให้ มี 

การจดัตั้งกองบรรณาธิการ และกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการใหช้ดัเจน  

๒. มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ  

๓. มอบบุคลากรรับผิดชอบในการจดัส่งขอ้มูลในหวัขอ้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

- การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน  

นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร / นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข 

- สวสัดิการและประโยชนเ์ก้ือกลู 

นางสาวสมศรี  โชติการ / นางสาํราญ  ชูจันทร์ 

- ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ 

นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง / นางลลิดา  นันทวงศ์ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีควรทราบ 

นางสาวสมศรี  โชติการ / นางปญุชรัสม์ิ  บญุรักษา 

 

 



๑๖ 

 
- การประเมินผลการปฏิบติังาน 

นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชต / นางสาววรรณา  เหมทานนท์ / นางสาวธิดา  จิตต์ลํา้เลิศกลุ 

- วินยัและการออกจากงาน และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน 

มหาวิทยาลยั 

นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ / นางพยอม  สุทธิพันธ์ุ 

- การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ 

 

  ๔.๔  เร่ือง  พจิารณาคณะบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นคณะทาํงานบริหารความเส่ียงและควบคุม         

                                  ภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 

  ฝ่ายแผนงานและการคลงั ไดด้าํเนินการขอใหห้น่วยงานดาํเนินการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นคณะทาํงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ โดยมีหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

๑. จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 

๒. ระบุปัจจยัเส่ียงและประเมินความเส่ียงตามแบบท่ีคณะกรรมการอาํนวยการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยักาํหนด ประเมินระดบัความเส่ียงและควบคุม
ภายใน 

๓. จดัทาํรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียงของ
หน่วยงาน นาํเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยั 

๔. จดัให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นตวับ่งช้ีความสาํเร็จในแผนการปฏิบติัการประจาํปีของ
หน่วยงาน 

๕. ดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั 
๖. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ตามท่ีคณะกรรมการอาํนวยการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัมอบหมาย  
 



๑๗ 

 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการควรให้บุคคล 

ท่ีรับผิดชอบในภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นกรรมการ 

 

มติ  

            หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับไปพิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้ งเป็น

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปี ๒๕๕๔-

๒๕๕๖ 

 

    ๔.๕  เร่ือง  พจิารณาการจัดทาํจุลสารหน่วยงาน คร้ังที ่๒/๒๕๕๔ 

 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํจุลสารหน่วยงาน ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๑  

ประจาํเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดัทาํฉบบัต่อไปดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือใหค้ณะผูจ้ดัทาํเป็นแนวทางในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

๑. กาํหนดกรอบขอ้มูลและหวัขอ้รายละเอียด 
๒. กาํหนดการจดัผลิตและเผยแพร่ต่อปี  
 

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. การจัดทาํจุลสารท่ีผ่านมาบางเร่ืองได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว อาจจะไม่มีประโยชน์

สาํหรับผูอ่้าน ควรปรับปรุงรูปแบบโดยเน้นการทาํความเขา้ใจเฉพาะเร่ือง เช่น ขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน โดยอธิบายใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ 

ทั้งน้ี เน้ือหาอาจไม่ไดจ้บภายในฉบบัเดียว อาจต่อเน่ืองไปไดห้ลายฉบบั ซ่ึงจะมีประโยชน์

มากกวา่ 

๒. การเผยแพร่จุลสาร สามารถดาํเนินการได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่จาํเป็นตอ้ง

จัดพิมพ์เป็นกระดาษอาร์ตมัน ควรเพิ่มสาระท่ีน่าสนใจ และก่อนการเผยแพร่ 

ควรจดัรูปแบบและตรวจสอบตวัอกัษรใหถู้กตอ้ง 
 

 



๑๘ 

 
มติ  

๑. เห็นชอบใหก้าํหนดเผยแพร่จุลสารเป็นรายไตรมาส (ปีละ ๔ คร้ัง) 

๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการตามข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

ระเบยีบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  

  ๕.๑  เร่ือง   แนะนําพนักงานใหม่ 

  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวแนะนํานางสาวธิดา  จิตต์ล ํ้ าเลิศกุล 

พนกังานมหาวิทยาลยั สังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๔  โดยจะรับผิดชอบภาระงานการประเมินผลการปฏิบติังาน และมีนางสาวเพญ็ฉาย กุลโชติ เป็นพ่ีเล้ียงใน

การทาํงาน 

 

มติ รับทราบ 

 

  ๕.๒  เร่ือง   มอบหมายงานบุคลากร 

   ประธานมอบหมายงานแก่บุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. ควรเร่งดําเนินการเร่ืองสโมสรของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาให้มีคณะกรรมการ 

ท่ีจะมาดูแล 

๒. ควรจดัส่งแผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัใหห้น่วยงาน/ส่วนงานต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางและสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการพฒันาบุคลากร 

๓. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการเป็นประธาน 

ท่ีประชุมฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในกรณีท่ีรองอธิการบดีติดภารกิจหรือ 

ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

 

 



๑๙ 

 
๔. มหาวิทยาลัยมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้ งงานด้านกฎหมายเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงมีความจําเป็นต้องให้มีทีมผู ้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้าน

กฎหมายต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและระดบัวิทยาเขต ซ่ึงหากหน่วยงานใดตอ้งการใชบ้ริการ

สามารถติดต่อมายังส่วนกลางได้ เ พ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงขอให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นกฎหมาย พิจารณาและศึกษาแนวทาง

ดงักล่าวไม่เกิน 1 เดือน 
 

มติ มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดาํเนินการต่อไป 
 

 

  ๕.๓  เร่ือง   นโยบายการปฏบิัติงาน ณ วทิยาเขตสงขลา และวทิยาเขตพทัลุง 
 

   ประธานมีนโยบายให้บุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สามารถเลือก

ปฏิบติังานไดท่ี้วิทยาเขตสงขลา หรือ วิทยาเขตพทัลุง โดยยดึถือผลสาํเร็จของงานเป็นหลกั และไม่ตอ้งการใหมี้

ขอ้ร้องเรียนเกิดข้ึน 

 

มติ รับทราบ 

 

  ๕.๔  เร่ือง   การรับเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเจ้าหน้าทีส่ภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/ 

                                   สภาพนักงานของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชิกของ ปอมท.  
 

   นายนนทพัทธ์   นวลน่ิม   ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีสภาอาจารย์/ 

สภาคณาจารย/์สภาขา้ราชการ/สภาพพนกังานของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิกของ ปอมท. ระหว่างวนัท่ี ๒๕-๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลยัทกัษิณ รับเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคร้ังต่อไป

ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  

 

มติ รับทราบ และมอบคุณนนทพทัธ์ นวลน่ิม ประสานงานการของบประมาณสาํหรับจดัประชุม

กบัฝ่ายแผนงานและการคลงั 

 



๒๐ 

 
 

   

เลกิประชุมเวลา ๑๒.๔๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


