
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ 

เมื่อวนัพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๒  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

และห้องประชุมงานประสานงานส่วนกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

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



๒ 

 
๒๓. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๔. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๕. นายสุรินทร์  แสงพุม่    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๖. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๗. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   ลาป่วย 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๒๐  น. 

  เม่ือครบองคป์ระชุม รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) ในฐานะประธาน

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

             ๑.๑    เร่ืองแจ้งจากประธาน 

           ๑.๑.๑  เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบด ี(นางสาวศุรดา  ดุลยเกษม) 
 

          มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวศุรดา  ดุลยเกษม ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดี 

และรักษาการแทนหัวหน้า ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  โดยมีภาระหน้า ท่ีตามหนัง สือมอบอํานาจ  

สําหรับบุคลากรท่ีมีภาระงานรับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีสังกัดหน่วยงานต้องเสนอ 

ผูช่้วยอธิการบดีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน ยกเวน้เร่ืองนโยบาย  การลงนามคาํสั่ง ท่ียงัไม่มีในคาํสั่งมอบ

อาํนาจ  รวมทั้งการลงนามหนงัสือถึงผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการใหส่้งตรงถึงรองอธิการบดีได ้

ทั้งน้ี การจดัทาํวาระการประชุม หากมีวาระใดเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหจ้ดัทาํ

สรุปแจง้รองอธิการบดี  ผูช่้วยอธิการบดี ก่อนการประชุม ดว้ย 

 
 

มติ รับทราบ  
          

 



๓ 

 
๑.๑.๒  เร่ือง  กาํหนดการจ่ายเงนิเดอืน ประจําเดอืนพฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

   มหาวิทยาลัย กาํหนดจ่ายเงินเดือนให้บุคลากรประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ในวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ตามขอ้กาํหนดของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงไดก้าํหนดให ้เล่ือนระยะเวลาการจ่าย

เงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียหวดั และบาํนาญของขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งชัว่คราว รวมทั้งค่าตอบแทนของ

พนกังานราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจาํเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม ๒๕๕๔ จากเดิม ก่อนวนัทาํการ

สุดทา้ยของเดือนสามวนัทาํการ เป็น ประจาํเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหจ่้ายในวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

และประจาํเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ ใหจ่้ายก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนหา้วนัทาํการ 

 

มติ รับทราบ  

 

๑.๑.๓  เร่ือง  การจัดประชุมทีป่ระชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐ (ทอมก.)   
 

   มหาวิทยาลยัทกัษิณ กาํหนดเป็นเจา้ภาพจดัประชุมท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยั 

ในกาํกบัของรัฐ (ทอมก.) ในวนัศุกร์ท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา รายละเอียดการจดัประชุม

ได้มีการหารือผู ้เ ก่ียวข้องในระดับหน่ึงแล้ว  ซ่ึงการจัดงานจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร  

จากสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา  สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั   รวมทั้งหน่วยงานท่ีรองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์

วสนัต ์ กาญจนมุกดา) กาํกบัดูแล  

 

มติ รับทราบ  

 

     ๑.๒   เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   ๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑  เร่ือง  รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                                                        ณ วนัที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

    หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายงาน

สถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดงัน้ี 



๔ 

 
เงนิอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ พฤศจกิายน ๕๔ 

ค่าจา้งชัว่คราว ค่าจา้งชัว่คราว ๒๙๐,๘๐๐.๐๐ ๕๕,๐๒๘.๐๐ ๑๘.๙๒ ๒๓๕,๗๗๒.๐๐ ๙๑.๐๘ 
ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและ
วสัดุ 

ค่ า ต อบแทน ใช้
สอยและวสัดุ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ 

อุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป      
รวม ๓๒๖,๘๐๐.๐๐ ๖๑,๐๒๘.๐๐ ๑๘.๖๗ ๒๖๕.๗๗๒.๐๐ ๘๑.๓๓ 

 

เงนิรายได้ 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ตุลาคม ๕๔ 

ค่าตอบแทน ค่ า ต อ บ แ ท น  
ใ ช้ ส อ ย  แ ล ะ
วสัดุ 

๙๖๖.๓๐๐.๐๐ ๑๘๒,๔๘๕.๐๐ ๑๘.๘๙ ๗๘๓.๘๑๕.๐๐ ๘๑.๑๑ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๘๑.๗๕ ๔.๓๕ ๑๙,๐๑๘.๒๕ ๙๕.๖๕ 
อุดหนุน เ งิ น อุ ด ห นุ น

ทัว่ไป 
๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน      
รวม ๓,๓๕๕,๓๐๐.๐๐ ๑๘๖,๔๖๖.๗๕ ๕.๕๖ ๓,๑๖๘,๘๓๓.๒๕ ๙๔.๔๔ 

 

เงนิฝากมหาวิทยาลยั 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ตุลาคม ๕๔ 

กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั ๗,๔๔๗,๕๔๘.๕๖ ๑,๑๘๙,๓๐๗.๕๗  ๖,๒๕๘,๒๔๐.๙๙  
เงินรับฝาก-กองบริหารบุคคล ๒,๑๘๗,๗๖๘.๑๐ ๑๓๓,๙๑๒.๐๐  ๒,๐๕๓,๘๕๖.๑๐  
เ งิน รับฝ าก -เ งิ นอุ ดห นุนทั่ว ไป
โครงการเครือข่าย เ ชิงกลยุทธ์ฯ  
ม.ทกัษิณ สงขลา 

๙,๘๗๖.๑๙ ๐.๐๐  ๙,๘๗๖.๑๙  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๑) 



๕ 

 
 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. งบประมาณเงินแผ่นดิน จะจดัสรรประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ สาํหรับงบประมาณ

เงินรายไดจ้ะเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาในวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๔ หากหน่วยงาน

มีความประสงคจ์ะใชง้บประมาณก่อนวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๔  สามารถใชไ้ปไดพ้ลาง

ก่อนไม่เกินร้อยละ ๕๐ จากงบประมาณท่ีจดัสรรในปีท่ีผ่านมา และตอ้งยืมเงินจาก

มหาวิทยาลยั  

๒. การยืมเงินทดรองจ่าย ตามหลกัเกณฑ์ให้หน่วยงานยืมได ้๕๐,๐๐๐ บาท หากมีความ

ประสงค์จะใช้เงินมากกว่าน้ี ต้องเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา  

ซ่ึงรายละเอียดจะนาํเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น ในวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ สาํหรับการยืมเงินในโครงการท่ีมีกาํหนดวนัเวลาชดัเจน ใหท้าํสญัญายืมเงินจาก

มหาวิทยาลยั  

๓. เน่ืองจากงานประสานส่วนกลาง มีพ้ืนท่ีอยู่กรุงเทพมหานคร ให้ฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น พิจารณา

ใหย้มืเงินไดต่้างหาก 

๔. การของบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้หน่วยงานจัดทาํโครงการ

ประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย โดยโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแลว้ 

หากไม่มีเหตุผลความจาํเป็น จะไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงโครงการ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใช้

จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  สาํหรับการใชจ่้ายเงินในโครงการพฒันาบุคลากรของ

หน่วยงาน จะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม และตอ้งไม่ทาํใหห้น่วยงานมีงบประมาณ

คงเหลือไม่เพียงพอ 
 

มติ  

๑. รับทราบ และมอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการตามขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม  

๒. มอบคุณธันยธรณ์  สุทธิพงศ์  สรุปขอ้มูลเงินเหลือจ่ายในปี ๒๕๕๔ โดยให้ประสานงานกับ 

ฝ่ายแผนงาน เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือจ่ายในปี  ๒๕๕๔  มาตั้ งเป็น

งบประมาณตามปกติในปี ๒๕๕๕ 



๖ 

 
    ๑.๒.๑.๒  เร่ือง  การใช้งานฐานข้อมูลกลาง (Drive P) 
 

    ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดก้าํหนดใหมี้ฐานขอ้มูลกลาง 

(Drive P) เพ่ือใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลของบุคลากรภายในฝ่าย นั้น เน่ืองจากในขณะน้ี ปรากฎว่ามีขอ้มูลจาํนวนมาก 

มีความซํ้ าซ้อน และไม่ได้มีการเรียกใช้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการประหยดัพื้นท่ีของการจัดเก็บข้อมูล  

จึงขอใหบุ้คลากรท่ีมีการจดัเกบ็ขอ้มูลไว ้ดาํเนินการตรวจสอบและลบขอ้มูลท่ีไม่ใชง้านดว้ย ภายใน 1 เดือน 
 

    ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า บุคลากรจากกองกลาง (เดิม)  

ยงัไม่ทราบถึงวิธีการใชง้าน ขอบเขต และไดรั้บสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลกลาง (Drive P) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมี

การสร้างความตกลงร่วมกนัใหช้ดัเจน และรักษาความปลอดภยัร่วมกนั 

 

มติ รับทราบ  

 

    ๑.๒.๑.๓  เร่ือง  สรุปการประชุมกลุ่มภารกจิสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั    

                                                                         เมือ่วันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 

    ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํเนินการประชุมกลุ่มภารกิจ

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  

ในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. การรับส่งหนงัสือ (หนงัสือภายนอก  หนงัสือภายใน  คาํสัง่มหาวิทยาลยั) 
๒. แผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๓. การตรวจสอบครุภณัฑฝ่์ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๓) 

 

 

 

 



๗ 

 
 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. หากนางสาวสมศรี   โชติการ  เ ป็นผู ้รับผิดชอบเก็บคําสั่งลับ  ควรเสนอแต่งตั้ งให ้ 

เป็นนายทะเบียนขอ้มูลข่าวสารลบัใหถู้กตอ้ง 

๒. ปัญหาการส่งหนังสือภายนอกท่ีเ ก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงาน /หน่วยงานต่าง  ๆ   

ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีการแยกเอกสารแล้วส่งไปให้ส่วนงาน/หน่วยงาน แต่อยู่ท่ีส่วนงาน/

หน่วยงานมกัเลือกรับเฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งการ   

๓. เอกสารท่ีระบุช่ือตาํแหน่งหัวหน้าสูงสุดขององค์กร ต้องส่งผ่านฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล จะไม่มีการส่งตรงไปยงัส่วนงาน/หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงต้องมีการช้ีแจง 

เพ่ือทาํความเขา้ใจกบัส่วนงาน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 

๔. หนังสือภายในจากส่วนงาน/หน่วยงานในวิทยาเขต  มักเสนออธิการบดีโดยตรง  

ดงันั้น ควรส่งให้หน่วยงานสังกดัสํานักงานมหาวิทยาลยั พิจารณากลัน่กรองเร่ืองก่อน 

รวมทั้งเร่ืองการตรวจการจา้งดว้ย 

๕. หนงัสือท่ีระบุช่ือบุคคล ใหส่้งตรงแก่ผูรั้บโดยตรง ซ่ึงหากบุคคลนั้นเป็นผูบ้ริหารตอ้งการ

เดินทางไปปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี จะตอ้งส่งหนังสือผ่านฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคลก่อน 

๖. รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต์  กาญจนมุกดา) จะพิจารณาหนังสือ/เอกสาร 

เป็นรายวนั ไม่มีการลงนามยอ้นหลงั 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เร่ือง   ผลการเวยีนแจ้งพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                      และทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  เมื่อวนัจันทร์ที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

  ตามท่ีไดก้าํหนดจดัประชุมบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและเวียนแจง้ให้

บุคลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับทราบ และเห็นชอบใหแ้กไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 

๑. หนา้ท่ี ๒๐(๑)  รายช่ือผูม้าประชุม 

- ตดัช่ือ นางสาววรรณา  เหมทานนท ์ ลาํดบัท่ี ๑๙ ออก เน่ืองจากในวนัดงักล่าวลากิจ 

๒. หนา้ท่ี ๒๒(๓)  บรรทดัท่ี ๖ – ๘  แกไ้ขขอ้ความเป็น 

- ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า การดาํเนินงานทางดา้นจรรยาบรรณของ

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั กรณีเป็นการกระตุ้นบุคลากรในสังกดั ควรมีเน้ือหา 

ท่ีกา้วหนา้ในทุกคร้ังท่ีประชุม ไม่ควรซํ้ ากบัเน้ือหาเดิม และหากตอ้งการเช่ือมโยงกบั

ระบบประกันคุณภาพ จะต้องให้สอดคล้องกับคาํอธิบายในคู่มือประกันคุณภาพ  

ซ่ึงจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในตวัช้ีวดัดงักล่าว 

๓. หนา้ท่ี ๒๒(๓)  บรรทดัท่ี ๑๙   

เดมิ  มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสานึก..... 

เป็น  มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสาํนึก..... 

 

๔. หนา้ท่ี ๒๘(๙)  บรรทดัท่ี ๒๕ (ขอ้ ๑๔)   

เดมิ  จดัาหาบุคลากรปฏิบติังาน... 

เป็น  จดัหาบุคลากรปฏิบติังาน... 
 

 



๙ 

 
ระเบยีบวาระที ่๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

    ๓.๑  เร่ือง  รายงานผลการดาํเนินงานตามมตกิารประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔   

                            เมื่อวนัจันทร์ที ่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
   

  สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายงานให้บุคลากรดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  

ในการน้ี จึงเสนอรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานตามมติการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

ลาํดบั เร่ือง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ดาํเนินการปรับปรุงยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียมการลงนามคาํรับรอง ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

- 

๒. ปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

ควรดาํเนินการใหเ้สร็จภายใน ๑ เดือน 

๓. การจดัทาํคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ ควรดาํเนินการใหเ้สร็จก่อนการจดั
กิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

๔. แต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของฝ่าย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

- 

๕. การจดัทาํจุลสารหน่วยงาน คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ - 
๖. การดาํเนินการเร่ืองสโมสรของมหาวิทยาลยั ได้ดํา เ นินการให้คณะกรรมการ

สวสัดิการมหาวิทยาลยัพิจารณาและ
นิ ติ ก ร  ตร ว จสอบ  ซ่ึ ง จ ะ เ สนอ
คณะกรรมการสวสัดิการ ประมาณ
กลางเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ 

๗. จดัส่งแผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัใหห้น่วยงาน/ส่วน
งานต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 

- 

 

 



๑๐ 

 
  นอกจากน้ี ผูช่้วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา  ดุลยเกษม) ไดฝ้ากประเดน็เก่ียวกบัการบริหารงาน

ภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

๑) ควรพิจารณาทบทวนการมอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรใหม่ ซ่ึงปัจจุบัน

บุคลากรบางคนจะปฏิบติังานไม่ครบกระบวนการ ขาดความเช่ือมโยงในการ

ทาํงาน ทาํใหค้วามเอาใจใส่ในงานท่ีรับผิดชอบลดลง และส่งผลต่อความผิดพลาด 

รวมทั้งพิจารณาจดัทาํระบบประเมินทั้งหมดให้เรียบร้อย และให้ทาํแผนเวลาใน

การทาํงานใหเ้สร็จ 

๒) ขอให้บุคลากรทุกคนท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลยัในภาคเหนือ :  

การบริหารจดัการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล ระหว่างวนัท่ี ๑๘ – ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๔  จัดทาํรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมแนวทางการพฒันา  

เพื่อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

๓) บุคลากรท่ีรับผิดชอบภารกิจกองทุนพฒันาบุคลากร ควรส่งข้อมูลของบุคคล 

ท่ีลาศึกษาต่อ ไปให้ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์นทราบดว้ย เพื่อความเช่ือมโยงใน

การปฏิบติังาน 

 

มติ  

๑. รับทราบ และมอบผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการ 

๒.  มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อทบทวนการมอบหมาย

ภาระงาน  ภาระงานเร่งด่วน  ท่ีจะต้องดําเนินการ  ภายในระยะเวลา  ๓  เ ดือน และรายงาน

ความกา้วหนา้ทุกเดือน 

 
 

๓.๒  เร่ือง  การจัดทาํคู่มอืพนักงานมหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

   สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรในสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมไดมี้มติมอบบุคลากรรับผดิชอบในการจดัส่งขอ้มูลในหวัขอ้ต่าง ๆ 

เพ่ือจดัทาํคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ นั้น  



๑๑ 

 
ในการน้ี ท่ีประชุมไดมี้การเสนอเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม ในส่วนของผูรั้บผิดชอบ ดงัน้ี 

๑. เพิ่มเติมข้อมูลการเพ่ิมวุฒิ/การปรับวุฒิ การโอนยา้ย การเปล่ียนตําแหน่ง ในหัวข้อ  

“การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน” รวมทั้งปรับหวัขอ้เร่ืองใหส้อดคลอ้งกนั 

๒. เพ่ิมเติม “นางสาวกนัยารัตน ์ หนูสุข” ในหวัขอ้ “ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ” 

๓. ตดัช่ือ นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ  ในหวัขอ้ “การประเมินผลการปฏิบติังาน” 

๔. เพ่ิมเติมขอ้มูลในหวัขอ้ “การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ” ใหค้รอบคลุมถึงบุคลากร

สายสนบัสนุน และปรับเปล่ียนหวัขอ้เร่ืองใหส้อดคลอ้งกนั 
 

มติ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่๔   เร่ืองพจิารณา 

  ๔.๑  เร่ือง  พจิารณาแผนพฒันาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และไดก้าํหนดใหทุ้กหน่วยงานดาํเนินการ 

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔  เพื่อดาํเนินการพฒันา

คุณภาพของหน่วยงาน นั้น 

   ในการน้ี  คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๔  ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. แผนพฒันาคุณภาพควรมองในเชิงพฒันา และสะทอ้นตามศกัยภาพการทาํงานของตนเอง 

๒. แผนพฒันาคุณภาพจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั อาจเพ่ิมเติมเร่ือง

การอยู่ดีมีสุข การจดัสิทธิประโยชน์ สวสัดิการดา้นท่ีพกัอาศยัของบุคลากร รวมทั้งการ

พิจารณาจดัสวสัดิการเพ่ิมเติมใหลู้กจา้งดว้ย 

๓. หน่วยงานควรมีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติังานประจาํปีครบทุกพนัธกิจ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามองคป์ระกอบคุณภาพท่ี ๑  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน ขอ้ ๗ 



๑๒ 

 
๔. กิจกรรมส่งเสริมใหค้ณาจารยไ์ดมี้ทกัษะการสอนและการทาํผลงานทางวิชาการ ควรเชิญ

บุคคลท่ีมีความรู้และทาํผลงานด้านการวิจัย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปล่ียน

เรียนรู้ และนาํขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิมารวบรวมเพ่ือเป็นเทคนิคในการขอผลงานทาง

วิชาการ 

๕. ควรนํากิจกรรม “โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ” เพิ่มเติมในแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเพ่ิมเติมช่ือ นางปุณญาดา  สุวรรณมณี เป็นผูรั้บผิดชอบ 

๖. ปรับปรุง กิจกรรม “โครงการพฒันามาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารยป์ระจาํ” ดงัน้ี 

- ควรเป็นโครงการใหม่ เพ่ือสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่หน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เปล่ียนแปลงระยะเวลาการจดักิจกรรม ในการดาํเนินงานเป็นเดือนกนัยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔  

- เปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบ เป็น นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ / นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา 

- ควรมีกิจกรรมการจดัประชุมและช้ีแจงแก่บุคลากร  

๗. กิจกรรมบางโครงการ ควรปรับปรุงใหย้ืดหยุน่ และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงาน

อ่ืนได ้เช่น สถาบนัวิจยัและพฒันา ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ เป็นตน้ 

๘. การประเมินผลโครงการพฒันาบุคลากร ควรเนน้การประเมิน Outcome เพื่อสะทอ้นการ

ดําเนินงานว่าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ทั้ งน้ี อาจพิจารณาเพ่ิมวิธีการแจ้งเตือนแก่ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้เห็นความสาํคญัของการจดัโครงการพฒันาบุคลากร กรณีแจง้ช่ือ

แลว้ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 

๙. แผนของสภาคณาจารย์และพนักงาน  จะต้องอยู่ภายใต้กรอบภาระหน้า ท่ีตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

มติ  

๑. เห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔  

โดยมอบคณะกรรมการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปรับปรุงตาม 

ขอ้สงัแกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประสานข้อมูลพ้ืนฐานกับฝ่ายแผนงาน  

และฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เก่ียวกบัเร่ืองโครงการการจดัหาท่ีพกั ณ วิทยาเขตสงขลา 



๑๓ 

 
 ๔.๒  เร่ือง  พจิารณา ร่าง ยุทธศาสตร์การพฒันาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                 เพือ่เตรียมลงนามคาํรับรองการปฏิบัติงาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทํา

ยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานเพ่ือเตรียมลงนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔  

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๔-๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) ซ่ึงคาดวา่จะกาํหนดพิธีลงนามคาํรับรอง ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ประมาณเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ 

ในการน้ี  คณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ได้ดํา เ นินการจัดทํา  ร่ าง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน  ซ่ึ งประกอบด้วยยุทธศาสต ร์  

จาํนวน ๓ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลของ 
    มหาวิทยาลยั 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ยทุธศาสตร์ท่ี ๓   พฒันาความเป็นเลิศดา้นจดัระบบบริหารสาํนกังาน 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลยั 

- เป้าประสงค์ท่ี  ๒   การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน  จะสอดคล้องกับช่ือ

ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการพฒันาความเป็นเลิศในการให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล

หรือไม่ อยา่งไร 

- ปรับปรุงการเขียนรายละเอียดตวับ่งช้ีท่ี ๓  มีโครงการสวสัดิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรอยา่งนอ้ย ๕ โครงการ 

- ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ค่าระดบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ หากใชค่้าคะแนนจริงของการ

ประเมิน จะตอ้งกาํหนดค่าเป้าหมายใหช้ดัเจนวา่จะตอ้งไดค่้าคะแนนขั้นตํ่าเท่าใด 

 
 



๑๔ 

 
๒. ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เปล่ียนแปลงช่ือยทุธศาสตร์  เป็น “นาํระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ” 

- พิจารณากาํหนดตวับ่งช้ีท่ี ๒  บุคลากรในฝ่ายฯ มีการใชฐ้านขอ้มูลกลาง (Drive P) ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 

- ปรับปรุงการเขียนรายละเอียดตัวบ่งช้ีท่ี ๕ มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลยั โดยใช้ IT ไม่น้อยกว่า  

๒ ช่องทาง และเพ่ิมเติมการนบัเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เป็นช่องทางหน่ึงดว้ย 
 

๓. ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาความเป็นเลิศดา้นจดัระบบบริหารสาํนกังาน 

- ตัว บ่ ง ช้ี ท่ี  ๑   ร้ อยละของความพึ งพอใจของบุ คลากร ต่อสภาพแวดล้อม 

ท่ีไดรั้บการปรับปรุง ควรสอบถามความพึงพอใจจากผูรั้บบริการและตอ้งครอบคลุม

ถึงการจดัสาํนกังานดว้ย 

- ปรับปรุงตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผลการประเมินการปฏิบติังานจากระบบพ่ีเล้ียงของบุคลากร 

ท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่  โดยใหส้าํรวจความพึงพอใจของพนกังานใหม่ท่ีมีต่อระบบพ่ีเล้ียง 
 

๔. ควรเพ่ิมเติมกิจกรรม/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน เพ่ือให้เห็นถึง

ความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าประสงค ์กลยทุธ์ ตวับ่งช้ี เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมาย หรือ อาจระบุไว้

ในคู่มือการประกันคุณภาพของหน่ยงาน  รวมทั้ งกําหนดระยะเวลา งบประมาณ 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

นอจากจากน้ี ท่ีประชุมได้มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบการลงเวลาปฏิบติังานของ

บุคลากรท่ีมีการบนัทึกลายน้ิวมือ จะมีผลดีหรือผลเสียหรือไม่อยา่งไร  
 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
มติ  

๑. เห็นชอบ ร่าง ยุทธศาสตร์การพฒันาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๔ โดยมอบคณะทาํงานจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นาํประเดน็ขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัระบบการ

ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีการบนัทึกลายน้ิวมือ หารือต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารประเภท

อาํนวยการระดบัตน้ 

 

    ๔.๓  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัในภาคเหนือ :  

                       การบริหารจัดการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล   
 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กาํหนดจดัโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลยัในภาคเหนือ 

: การบริหารจดัการสาํนกังานและทรัพยากรบุคคล ระหว่างวนัท่ี ๑๘-๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยั 

ในภาคเหนือ จํานวน ๔ มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และมหาวิทยาลยัพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากร

ในเร่ืองการบริหารจดัการสาํนกังานและทรัพยากรบุคคล ใหบุ้คลากรไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั สร้างความร่วมมือ 

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และนําความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปพฒันา

ประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลในการทาํงาน 

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมบุคลากร 

ทุกคนจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํสรุป รายงานผลการศึกษาดูงาน พร้อมแนวทางการพฒันา ให้ผูบ้ริหารทราบ  

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารูปแบบการจดักิจกรรมการสรุปผลการศึกษาดูงาน 

 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

 

 



๑๖ 

 
มติ  

มอบบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการดงัน้ี 

๑. จดัทาํรายงานผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพฒันางานเป็นรายบุคคล  

๒. ศึกษาขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติมทางเวบ็ไซต ์ภายใน ๑ สปัดาห์ 

 

  ๔.๔  เร่ือง  พจิารณาการจดัโครงการกจิกรรม ๕ ส ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔         

 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดาํเนินการจดัโครงการกิจกรรม ๕ ส ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

โดยกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ สาํนกังานฝ่ายบริหารกลาง 

และทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพทัลุง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจ  

และมีวินยัในการปฏิบติังาน ให้ความสาํคญัต่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง สถานท่ีทาํงานมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะอาด สวยงาม บุคลากรมีโอกาสทาํงานร่วมกนัแบบทีมงานเพ่ือเป็นการบูรณาการทรัพยากรและ

เสริมสร้างความสามคัคีและขวญักาํลงัใจ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ขอ้เสนอแนะ

โครงการกิจกรรม ๕ ส ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

มติ  

๑. เห็นชอบโครงการกิจกรรม ๕ ส ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยให้เพ่ิมเติมห้องสํานักงาน 

สภาคณาจารยแ์ละพนกังาน ชั้น ๒ ท่ีวิทยาเขตพทัลุง เป็นสถานท่ีดาํเนินการ รวมทั้งการจดัทาํแผน

เวลาของหอ้งสาํนกังาน 

๒. มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประสานงานกบัฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

เก่ียวกบัการจดัสรรหอ้งสาํนกังานและพ้ืนท่ีใชส้อย ณ อาคารใหม่ ท่ีจะสร้างบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รวมทั้งการปรับปรุงห้องสาํนกังานสารบรรณ การประชุม และศูนยข์อ้มูลข่าวสาร บริเวณชั้น ๑ 

อาคารสาํนกังานอธิการบดี 

 

 

 

 



๑๗ 

 
    ๔.๕  เร่ือง  พจิารณาแบบสํารวจความคิดเห็น เร่ือง ความพงึพอใจและความคาดหวังในการให้บริการ    

        ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสาํรวจความคิดเห็น เร่ือง ความพึงพอใจ

และความคาดหวงัในการใหบ้ริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจความพึงพอใจ

และความคาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีมีต่อฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และนาํผลการประเมินไปพฒันา

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน  

  แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ๓ ตอน ไดแ้ก่ 

- ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
- ตอนท่ี ๒ การสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๑) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน และสถานท่ีในการใหบ้ริการ 
๒) ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
๓) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
๔) ดา้นระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕) การบริการดา้นสวสัดิการ (เฉพาะท่ีใชบ้ริการ) 

- ตอนท่ี ๓ ปัญหาและอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ ของผูรั้บบริการของฝ่ายบริหารกลางและ 
   ทรัพยากรบุคคล 

 

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ควรเพิ่มเติมการสอบถามความพึงพอใจของสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน 

๒. แกไ้ขขอ้ความ หนา้ท่ี ๘๘  ขอ้ ๔ ดงัน้ี 

- ขอ้ ๔.๑   เป็น  “ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม” 

- ขอ้ ๔.๓   เป็น  “ความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา”   

๓. ควรเพิ่มการสํารวจความคาดหวังในการให้บริการ  โดยอาจเพิ่มเติมเป็นตอนท่ี ๓  

และปรับปรุงตอนท่ี ๓ เดิม เป็นตอนท่ี ๔ 
 

มติ  

 เห็นชอบแบบสาํรวจความคิดเห็น เร่ือง ความพึงพอใจและความคาดหวงัในการบริการฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล และมอบคุณนนทพทัธ์  นวลน่ิม ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 



๑๘ 

 
ระเบยีบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  

   -  ไม่มี -   

 

 

เลกิประชุมเวลา ๑๒.๓๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


