รายงานการประชุ มบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุ มงานประสานงานส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุ งเทพมหานคร
---------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
นางสาวศุรดา ดุลยเกษม
นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ
นางสาวสมศรี โชติการ
นางพยอม สุทธิ พนั ธุ์
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางสาววัลภา ทับแก้ว
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิ พงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นางสําราญ ชูจนั ทร์
นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
นายเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

รองอธิ การบดี
ประธาน
ผูช้ ่วยอธิการบดี
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
นักวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

๒

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
นางสาวสุภาพร บุญราศรี
นายสุ รินทร์ แสงพุม่
นางรุ จิรา แก้วคีรีวรรณ
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ

เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

เลขานุการ

ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นายจิตตพล ช่วยหนู

ติดภารกิจ

๒. นางสาววรรณา เหมทานนท์

ลาป่ วย

เริ่มประชุ มเวลา ๐๙.๒๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ในฐานะประธาน
ที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง การแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แต่งตั้งนางสาวศุรดา ดุลยเกษม ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยอธิ การบดี
และรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า ฝ่ ายการคลั ง และทรั พ ย์ สิ น โดยมี ภ าระหน้ า ที่ ต ามหนั ง สื อมอบอํา นาจ
สําหรั บบุ ค ลากรที่ มี ภ าระงานรั บ ผิ ด ชอบการประชุ มคณะกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ ที่ สังกัด หน่ ว ยงานต้องเสนอ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ยกเว้นเรื่ องนโยบาย การลงนามคําสั่ง ที่ยงั ไม่มีในคําสั่งมอบ
อํานาจ รวมทั้งการลงนามหนังสื อถึงผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการให้ส่งตรงถึงรองอธิการบดีได้
ทั้งนี้ การจัดทําวาระการประชุม หากมีวาระใดเกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ให้จดั ทํา
สรุ ปแจ้งรองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี ก่อนการประชุม ด้วย

มติ

รับทราบ

๓

๑.๑.๒ เรื่อง กําหนดการจ่ ายเงินเดือน ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๔
มหาวิ ท ยาลัย กํา หนดจ่ า ยเงิ น เดื อ นให้บุ ค ลากรประจํา เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ตามข้อกําหนดของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งได้กาํ หนดให้ เลื่อนระยะเวลาการจ่าย
เงิ นเดือน ค่าจ้าง เบี้ ยหวัด และบํานาญของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัว่ คราว รวมทั้งค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการของส่ วนราชการต่าง ๆ ประจําเดือนพฤศจิ กายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ จากเดิม ก่อนวันทําการ
สุ ดท้ายของเดือนสามวันทําการ เป็ น ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้จ่ายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
และประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ให้จ่ายก่อนวันทําการสุ ดท้ายของเดือนห้าวันทําการ
มติ

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่อง การจัดประชุ มทีป่ ระชุ มอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.)
มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดเป็ นเจ้าภาพจัดประชุ มที่ประชุมอธิ การบดี มหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ (ทอมก.) ในวันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา รายละเอียดการจัดประชุม
ได้มี ก ารหารื อผู ้เ กี่ ย วข้อ งในระดับ หนึ่ งแล้ว ซึ่ งการจัด งานจํา เป็ นต้อ งอาศัย ความร่ วมมื อ จากบุ ค ลากร
จากสถาบันทักษิณคดีศึกษา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานที่รองอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วสันต์ กาญจนมุกดา) กํากับดูแล
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๑.๑ เรื่ อง รายงานสถานะการเงินฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงาน

สถานะการเงินฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้

๔

เงินอุดหนุนรัฐบาล
หมวด

รายการ

ค่าจ้างชัว่ คราว ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าตอบแทน ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ช้
ใช้สอยและ สอยและวัสดุ
วัสดุ
อุดหนุน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม

งบประมาณ
๒๙๐,๘๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๒๖,๘๐๐.๐๐

เบิกจ่ าย
คิดเป็ น
พฤศจิกายน ๕๔ ร้ อยละ
๕๕,๐๒๘.๐๐ ๑๘.๙๒
๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๖๗

๖๑,๐๒๘.๐๐

๑๘.๖๗

คิดเป็ น
ร้ อยละ
๒๓๕,๗๗๒.๐๐ ๙๑.๐๘
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓
คงเหลือ

๒๖๕.๗๗๒.๐๐ ๘๑.๓๓

เงินรายได้
หมวด

รายการ

ค่าตอบแทน

ค่ า ต อ บ แ ท น
ใ ช้ ส อ ย แ ล ะ
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค
อุดหนุน
เ งิ น อุ ด ห นุ น
ทัว่ ไป
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ
๙๖๖.๓๐๐.๐๐

เบิกจ่ าย
คิดเป็ น
ร้ อยละ
ตุลาคม ๕๔
๑๘๒,๔๘๕.๐๐ ๑๘.๘๙

คิดเป็ น
ร้ อยละ
๗๘๓.๘๑๕.๐๐ ๘๑.๑๑
คงเหลือ

๒๓,๐๐๐.๐๐
๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐

๓,๙๘๑.๗๕
๐.๐๐

๔.๓๕
๐.๐๐

๑๙,๐๑๘.๒๕ ๙๕.๖๕
๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๓,๓๕๕,๓๐๐.๐๐

๑๘๖,๔๖๖.๗๕

๕.๕๖

๓,๑๖๘,๘๓๓.๒๕ ๙๔.๔๔

เงินฝากมหาวิทยาลัย
รายการ

งบประมาณ

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
๗,๔๔๗,๕๔๘.๕๖
เงินรับฝาก-กองบริ หารบุคคล
๒,๑๘๗,๗๖๘.๑๐
เงิ นรั บฝาก-เงิ นอุ ด หนุ นทั่ ว ไป
๙,๘๗๖.๑๙
โครงการเครื อข่ า ยเชิ ง กลยุ ท ธ์ ฯ
ม.ทักษิณ สงขลา

เบิกจ่ าย
คิดเป็ น
ร้ อยละ
ตุลาคม ๕๔
๑,๑๘๙,๓๐๗.๕๗
๑๓๓,๙๑๒.๐๐
๐.๐๐

คงเหลือ
๖,๒๕๘,๒๔๐.๙๙
๒,๐๕๓,๘๕๖.๑๐
๙,๘๗๖.๑๙

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๑)

คิดเป็ น
ร้ อยละ

๕

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. งบประมาณเงินแผ่นดิน จะจัดสรรประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สําหรับงบประมาณ
เงินรายได้จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากหน่วยงาน
มีความประสงค์จะใช้งบประมาณก่อนวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ สามารถใช้ไปได้พลาง
ก่ อนไม่เกิ นร้ อยละ ๕๐

จากงบประมาณที่ จดั สรรในปี ที่ ผ่านมา และต้องยืมเงิ นจาก

มหาวิทยาลัย
๒. การยืมเงิ นทดรองจ่าย ตามหลักเกณฑ์ให้หน่ วยงานยืมได้ ๕๐,๐๐๐ บาท หากมี ความ
ประสงค์จ ะใช้เ งิ นมากกว่า นี้ ต้องเสนอคณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์สิน พิ จ ารณา
ซึ่ งรายละเอียดจะนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิ กายน
๒๕๕๔ สําหรับการยืมเงินในโครงการที่มีกาํ หนดวันเวลาชัดเจน ให้ทาํ สัญญายืมเงินจาก
มหาวิทยาลัย
๓. เนื่ องจากงานประสานส่ วนกลาง มี พ้ืนที่ อยู่กรุ งเทพมหานคร ให้ฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรั พยากรบุคคล เสนอเรื่ องเข้าที่ ประชุ มคณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์สิน พิจารณา
ให้ยมื เงินได้ต่างหาก
๔. การของบประมาณประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่ ว ยงานจัด ทํา โครงการ
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
หากไม่มีเหตุผลความจําเป็ น จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งจะส่ งผลให้การใช้
จ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผน สําหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และต้องไม่ทาํ ให้หน่วยงานมีงบประมาณ
คงเหลือไม่เพียงพอ
มติ
๑. รั บทราบ และมอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ดําเนิ นการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบคุ ณ ธัน ยธรณ์ สุ ท ธิ พ งศ์ สรุ ป ข้อ มู ล เงิ น เหลื อ จ่ า ยในปี ๒๕๕๔ โดยให้ป ระสานงานกับ
ฝ่ ายแผนงาน เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย จัด สรรงบประมาณที่ เ หลื อ จ่ า ยในปี ๒๕๕๔ มาตั้ง เป็ น
งบประมาณตามปกติในปี ๒๕๕๕

๖

๑.๒.๑.๒ เรื่อง การใช้ งานฐานข้ อมูลกลาง (Drive P)
ตามที่ฝ่ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ได้กาํ หนดให้มีฐานข้อมูลกลาง
(Drive P) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบุคลากรภายในฝ่ าย นั้น เนื่องจากในขณะนี้ ปรากฎว่ามีขอ้ มูลจํานวนมาก
มี ค วามซํ้าซ้ อ น และไม่ ไ ด้มี ก ารเรี ย กใช้เ ป็ นเวลานาน เพื่ อ เป็ นการประหยัด พื้ น ที่ ข องการจัด เก็ บ ข้อ มู ล
จึงขอให้บุคลากรที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดําเนินการตรวจสอบและลบข้อมูลที่ไม่ใช้งานด้วย ภายใน 1 เดือน
ที่ ป ระชุ ม มี ข ้อ สั ง เกตและข้อ เสนอแนะว่ า บุ ค ลากรจากกองกลาง (เดิ ม )
ยังไม่ทราบถึงวิธีการใช้งาน ขอบเขต และได้รับสิ ทธิ์ เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Drive P) ซึ่ งจําเป็ นต้องมี
การสร้างความตกลงร่ วมกันให้ชดั เจน และรักษาความปลอดภัยร่ วมกัน
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๓ เรื่อง สรุ ปการประชุ มกลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ด าํ เนิ น การประชุ ม กลุ่ ม ภารกิ จ

สนับสนุ นการบริ หารมหาวิทยาลัย เมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. การรับส่งหนังสื อ (หนังสื อภายนอก หนังสื อภายใน คําสัง่ มหาวิทยาลัย)
๒. แผนการบริ หารงบประมาณรายจ่ายฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๓. การตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๓)

๗

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หากนางสาวสมศรี โชติ ก าร เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบเก็ บ คํา สั่ ง ลับ ควรเสนอแต่ ง ตั้ง ให้
เป็ นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถูกต้อง
๒. ปั ญ หาการส่ ง หนั ง สื อ ภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ปั ญ หาไม่ ได้อยู่ที่ ก ารแยกเอกสารแล้ว ส่ ง ไปให้ส่ว นงาน/หน่ ว ยงาน แต่ อยู่ที่ส่ว นงาน/
หน่วยงานมักเลือกรับเฉพาะเรื่ องที่ตอ้ งการ
๓. เอกสารที่ ร ะบุ ชื่ อตําแหน่ งหัว หน้าสู ง สุ ดขององค์กร ต้องส่ งผ่านฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรั พ ยากรบุ ค คล จะไม่ มี ก ารส่ ง ตรงไปยัง ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ งต้อ งมี ก ารชี้ แ จง
เพื่อทําความเข้าใจกับส่ วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน
๔. หนั ง สื อ ภายในจากส่ ว นงาน/หน่ ว ยงานในวิ ท ยาเขต มัก เสนออธิ ก ารบดี โ ดยตรง
ดังนั้น ควรส่ งให้หน่ วยงานสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องก่ อน
รวมทั้งเรื่ องการตรวจการจ้างด้วย
๕. หนังสื อที่ระบุชื่อบุคคล ให้ส่งตรงแก่ผรู้ ับโดยตรง ซึ่ งหากบุคคลนั้นเป็ นผูบ้ ริ หารต้องการ
เดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งานนอกพื้นที่ จะต้องส่ งหนังสื อผ่านฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากร
บุคคลก่อน
๖. รองอธิ การบดี (ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) จะพิจารณาหนังสื อ/เอกสาร
เป็ นรายวัน ไม่มีการลงนามย้อนหลัง
มติ

รับทราบ

๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการเวียนแจ้ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔
ตามที่ได้กาํ หนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้
บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หน้าที่ ๒๐(๑) รายชื่อผูม้ าประชุม
- ตัดชื่อ นางสาววรรณา เหมทานนท์ ลําดับที่ ๑๙ ออก เนื่องจากในวันดังกล่าวลากิจ
๒. หน้าที่ ๒๒(๓) บรรทัดที่ ๖ – ๘ แก้ไขข้อความเป็ น
- ที่ ประชุ มมี ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การดําเนิ นงานทางด้านจรรยาบรรณของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในมหาวิ ท ยาลัย กรณี เ ป็ นการกระตุ ้นบุ ค ลากรในสังกัด ควรมี เ นื้ อหา
ที่กา้ วหน้าในทุกครั้งที่ประชุม ไม่ควรซํ้ากับเนื้ อหาเดิม และหากต้องการเชื่อมโยงกับ
ระบบประกัน คุ ณ ภาพ จะต้อ งให้ส อดคล้องกับ คํา อธิ บ ายในคู่ มื อ ประกัน คุ ณ ภาพ
ซึ่งจะต้องมีผรู้ ับผิดชอบในตัวชี้วดั ดังกล่าว
๓. หน้าที่ ๒๒(๓) บรรทัดที่ ๑๙
เดิม

มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึก.....

เป็ น

มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึก.....

๔. หน้าที่ ๒๘(๙) บรรทัดที่ ๒๕ (ข้อ ๑๔)
เดิม

จัดาหาบุคลากรปฏิบตั ิงาน...

เป็ น

จัดหาบุคลากรปฏิบตั ิงาน...

๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สื บเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔
สื บเนื่ องจากการประชุ มบุ คลากรสั งกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่ อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ที่ ประชุ มได้มีมติ มอบหมายงานให้บุคลากรดําเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ
ในการนี้ จึงเสนอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ลําดับ
เรื่อง
ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ
๑. ดําเนินการปรับปรุ งยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรี ยมการลงนามคํารับรอง ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔
๒. ปรับปรุ งแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากร
ควรดําเนินการให้เสร็ จภายใน ๑ เดือน
บุคคล
๓. การจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ควรดําเนินการให้เสร็ จก่อนการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๔. แต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของฝ่ าย
บริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
๕. การจัดทําจุลสารหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
๖. การดําเนินการเรื่ องสโมสรของมหาวิทยาลัย
ได้ ด ํ า เนิ นการให้ ค ณะกรรมการ
สวัสดิ การมหาวิทยาลัยพิจารณาและ
นิ ติ ก ร ต ร ว จ ส อ บ ซึ่ ง จ ะ เ ส น อ
คณะกรรมการสวัสดิ ก าร ประมาณ
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๗. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน/ส่ วน
งานต่าง ๆ ได้รับทราบ

๑๐

นอกจากนี้ ผูช้ ่วยอธิ การบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม) ได้ฝากประเด็นเกี่ยวกับการบริ หารงาน
ภายในของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑) ควรพิ จ ารณาทบทวนการมอบหมายภาระงานให้แ ก่ บุ ค ลากรใหม่ ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน
บุ คลากรบางคนจะปฏิ บตั ิ งานไม่ ครบกระบวนการ ขาดความเชื่ อมโยงในการ
ทํางาน ทําให้ความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบลดลง และส่ งผลต่อความผิดพลาด
รวมทั้งพิจารณาจัดทําระบบประเมินทั้งหมดให้เรี ยบร้ อย และให้ทาํ แผนเวลาใน
การทํางานให้เสร็ จ
๒) ขอให้บุคลากรทุกคนที่เข้าร่ วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในภาคเหนื อ :
การบริ หารจัดการสํานักงานและทรั พยากรบุ คคล ระหว่างวันที่ ๑๘ –

๒๓

ธัน วาคม ๒๕๕๔ จัดทํารายงานผลการศึ กษาดู งานพร้ อมแนวทางการพัฒ นา
เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๓) บุ ค ลากรที่ รั บผิ ด ชอบภารกิ จ กองทุ น พัฒ นาบุ ค ลากร ควรส่ ง ข้อ มูล ของบุ ค คล
ที่ลาศึกษาต่อ ไปให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินทราบด้วย เพื่อความเชื่ อมโยงใน
การปฏิบตั ิงาน
มติ
๑. รับทราบ และมอบผูเ้ กี่ยวข้องดําเนินการ
๒. มอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล หารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อทบทวนการมอบหมาย
ภาระงาน ภาระงานเร่ งด่ ว น ที่ จ ะต้อ งดํา เนิ น การ ภายในระยะเวลา ๓ เดื อ น และรายงาน
ความก้าวหน้าทุกเดือน

๓.๒ เรื่อง การจัดทําคู่มอื พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
สื บเนื่องจากการประชุมบุคลากรในสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติมอบบุคลากรรับผิดชอบในการจัดส่งข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ
เพื่อจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น

๑๑

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ในส่ วนของผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล การเพิ่ ม วุ ฒิ / การปรั บ วุ ฒิ การโอนย้า ย การเปลี่ ย นตํา แหน่ ง ในหัว ข้อ
“การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน” รวมทั้งปรับหัวข้อเรื่ องให้สอดคล้องกัน
๒. เพิ่มเติม “นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข” ในหัวข้อ “ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ”
๓. ตัดชื่อ นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน”
๔. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อ “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ให้ครอบคลุมถึงบุคลากร
สายสนับสนุน และปรับเปลี่ยนหัวข้อเรื่ องให้สอดคล้องกัน
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการประเมินคุณภาพภายในฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้กาํ หนดให้ทุกหน่ วยงานดําเนิ นการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อดําเนิ นการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๔ ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แผนพัฒนาคุณภาพควรมองในเชิงพัฒนา และสะท้อนตามศักยภาพการทํางานของตนเอง
๒. แผนพัฒนาคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย อาจเพิ่มเติมเรื่ อง
การอยู่ดีมีสุข การจัดสิ ทธิ ประโยชน์ สวัสดิ การด้านที่ พกั อาศัยของบุคลากร รวมทั้งการ
พิจารณาจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ลูกจ้างด้วย
๓. หน่วยงานควรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ครบทุกพันธกิจ
เพื่อให้สอดคล้องตามองค์ประกอบคุณภาพที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ๗

๑๒

๔. กิจกรรมส่ งเสริ มให้คณาจารย์ได้มีทกั ษะการสอนและการทําผลงานทางวิชาการ ควรเชิญ
บุคคลที่ มีความรู้ และทําผลงานด้านการวิจัย มาร่ วมถ่ ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ และนําข้อคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิมารวบรวมเพื่อเป็ นเทคนิ คในการขอผลงานทาง
วิชาการ
๕. ควรนํา กิ จ กรรม “โครงการเทคนิ ค การผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ขอตํา แหน่ ง ทาง
วิชาการ” เพิ่มเติ มในแผนการจัดการความรู ้ ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔ และเพิ่มเติมชื่อ นางปุณญาดา สุ วรรณมณี เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
๖. ปรับปรุ ง กิจกรรม “โครงการพัฒนามาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจํา” ดังนี้
- ควรเป็ นโครงการใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ในการดําเนินงานเป็ นเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔
- เปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบ เป็ น นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ / นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
- ควรมีกิจกรรมการจัดประชุมและชี้แจงแก่บุคลากร
๗. กิจกรรมบางโครงการ ควรปรับปรุ งให้ยืดหยุน่ และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่ วยงาน
อื่นได้ เช่น สถาบันวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็ นต้น
๘. การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ควรเน้นการประเมิน Outcome เพื่อสะท้อนการ
ดํา เนิ น งานว่ า บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ห รื อไม่ ทั้ง นี้ อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม วิ ธี ก ารแจ้ง เตื อ นแก่
ส่ วนงาน/หน่วยงาน ให้เห็นความสําคัญของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กรณี แจ้งชื่ อ
แล้วไม่เข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น
๙. แผนของสภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก รอบภาระหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ
๑. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ประจําปี การศึ กษา ๒๕๕๔
โดยมอบคณะกรรมการจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔ ปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อสังแกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบหัว หน้า ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ประสานข้อ มู ล พื้ น ฐานกับ ฝ่ ายแผนงาน
และฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา เกี่ยวกับเรื่ องโครงการการจัดหาที่พกั ณ วิทยาเขตสงขลา

๑๓

๔.๒ เรื่อง พิจารณา ร่ าง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เพือ่ เตรียมลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
ฝ่ ายวิ ช าการและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ด ํา เนิ น การให้ทุ ก หน่ ว ยงานดํา เนิ น การจัด ทํา
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของหน่ ว ยงานเพื่ อ เตรี ย มลงนามคํา รั บ รองการปฏิ บ ตั ิ ง าน ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๔-๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๕) ซึ่ งคาดว่าจะกําหนดพิธีลงนามคํารับรอง ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
ในการนี้ คณะทํา งานจั ด ทํา ร่ างแผนยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ได้ ด ํ า เนิ นการจั ด ทํ า ร่ าง แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาของหน่ วยงาน ซึ่ งประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์
จํานวน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

พัฒ นาความเป็ นเลิ ศ ในการให้ บ ริ การด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาความเป็ นเลิศด้านจัดระบบบริ หารสํานักงาน

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒ นาความเป็ นเลิ ศ ในการให้ บ ริ การด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย
- เป้ าประสงค์ ที่ ๒ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน จะสอดคล้อ งกับ ชื่ อ
ยุทธศาสตร์ ในเรื่ องการพัฒนาความเป็ นเลิ ศในการให้บริ การด้านทรั พยากรบุ คคล
หรื อไม่ อย่างไร
- ปรับปรุ งการเขียนรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ ๓ มีโครงการสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรอย่างน้อย ๕ โครงการ
-

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ค่าระดับความพึงพอใจในการให้บริ การ หากใช้ค่าคะแนนจริ งของการ
ประเมิน จะต้องกําหนดค่าเป้ าหมายให้ชดั เจนว่าจะต้องได้ค่าคะแนนขั้นตํ่าเท่าใด

๑๔

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เปลี่ยนแปลงชื่อยุทธศาสตร์ เป็ น “นําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารงานอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ”
- พิจารณากําหนดตัวบ่งชี้ที่ ๒ บุคลากรในฝ่ ายฯ มีการใช้ฐานข้อมูลกลาง (Drive P) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ปรั บ ปรุ ง การเขี ย นรายละเอี ย ดตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๕

มี ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้อ มู ล

เพื่อสนับสนุ น ภารกิ จของหน่ ว ยงานหรื อมหาวิ ทยาลัย โดยใช้ IT

ไม่ น้อยกว่า

๒ ช่องทาง และเพิ่มเติมการนับเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เป็ นช่องทางหนึ่งด้วย
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านจัดระบบบริ หารสํานักงาน
- ตั ว บ่ งชี้ ที่ ๑ ร้ อยละของความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
ที่ได้รับการปรับปรุ ง ควรสอบถามความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การและต้องครอบคลุม
ถึงการจัดสํานักงานด้วย
- ปรั บปรุ งตัวบ่งชี้ ที่ ๓ ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานจากระบบพี่เลี้ ยงของบุคลากร
ที่เข้าปฏิบตั ิงานใหม่ โดยให้สาํ รวจความพึงพอใจของพนักงานใหม่ที่มีต่อระบบพี่เลี้ยง
๔. ควรเพิ่มเติ มกิ จกรรม/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่ วยงาน เพื่อให้เห็นถึ ง
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ เพื่อนําไปสู่เป้ าหมาย หรื อ อาจระบุไว้
ในคู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพของหน่ ย งาน รวมทั้ง กํา หนดระยะเวลา งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
นอจากจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้มีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจัด ระบบการลงเวลาปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรที่มีการบันทึกลายนิ้วมือ จะมีผลดีหรื อผลเสี ยหรื อไม่อย่างไร

๑๕

มติ
๑. เห็ นชอบ ร่ าง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ประจําปี การศึ กษา
๒๕๕๔ โดยมอบคณะทํางานจัด ทําร่ า งแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล
ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล นําประเด็นข้อดีและข้อเสี ยของการจัดระบบการ
ลงเวลาปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรที่ มี ก ารบัน ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ หารื อ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูบ้ ริ หารประเภท
อํานวยการระดับต้น
๔.๓ เรื่อง การเตรียมความพร้ อมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ :
การบริหารจัดการสํ านักงานและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
: การบริ หารจัดการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย
ในภาคเหนื อ จํา นวน ๔ มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งประกอบด้ว ย มหาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวง มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์แก่บุคลากร
ในเรื่ องการบริ หารจัดการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน สร้างความร่ วมมือ
เครื อข่ า ยกับ มหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ และนํา ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาดู ง านไปพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรั บการเข้าร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งการเข้าร่ วมกิ จกรรมบุคลากร
ทุกคนจะต้องดําเนิ นการจัดทําสรุ ป รายงานผลการศึ กษาดูงาน พร้ อมแนวทางการพัฒนา ให้ผูบ้ ริ หารทราบ
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารู ปแบบการจัดกิจกรรมการสรุ ปผลการศึกษาดูงาน

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)

๑๖

มติ
มอบบุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการดังนี้
๑. จัดทํารายงานผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนางานเป็ นรายบุคคล
๒. ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ ภายใน ๑ สัปดาห์
๔.๔ เรื่อง พิจารณาการจัดโครงการกิจกรรม ๕ ส ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม ๕ ส ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔
โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานฝ่ ายบริ หารกลาง
และทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจ
และมีวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง สถานที่ทาํ งานมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย สะอาด สวยงาม บุคลากรมีโอกาสทํางานร่ วมกันแบบทีมงานเพื่อเป็ นการบูรณาการทรัพยากรและ
เสริ มสร้ างความสามัคคี และขวัญกําลังใจ จึ งเสนอที่ ประชุ มพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
โครงการกิจกรรม ๕ ส ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔
มติ
๑. เห็ น ชอบโครงการกิ จกรรม ๕ ส ประจํา ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยให้เพิ่ มเติ มห้องสํานัก งาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น ๒ ที่วิทยาเขตพัทลุง เป็ นสถานที่ดาํ เนิ นการ รวมทั้งการจัดทําแผน
เวลาของห้องสํานักงาน
๒. มอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา
เกี่ยวกับการจัดสรรห้องสํานักงานและพื้นที่ใช้สอย ณ อาคารใหม่ ที่จะสร้างบริ เวณคณะศิลปกรรมศาสตร์
รวมทั้งการปรับปรุ งห้องสํานักงานสารบรรณ การประชุม และศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร บริ เวณชั้น ๑
อาคารสํานักงานอธิ การบดี

๑๗

๔.๕ เรื่ อง พิจารณาแบบสํ ารวจความคิดเห็น เรื่ อง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการให้ บริการ
ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํ เนินการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็น เรื่ อง ความพึงพอใจ
และความคาดหวังในการให้บริ การฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผูร้ ับบริ การที่มีต่อฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมินไปพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การที่ดีข้ ึน
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่
- ตอนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
- ตอนที่ ๒ การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑) ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และสถานที่ในการให้บริ การ
๒) ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
๓) ด้านการติดต่อสื่ อสาร
๔) ด้านระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๕) การบริ การด้านสวัสดิการ (เฉพาะที่ใช้บริ การ)
- ตอนที่ ๓ ปั ญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของผูร้ ับบริ การของฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเพิ่มเติมการสอบถามความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
๒. แก้ไขข้อความ หน้าที่ ๘๘ ข้อ ๔ ดังนี้
- ข้อ ๔.๑ เป็ น “ขั้นตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม”
- ข้อ ๔.๓ เป็ น “ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา”
๓. ควรเพิ่ ม การสํ า รวจความคาดหวัง ในการให้ บ ริ การ โดยอาจเพิ่ ม เติ ม เป็ นตอนที่ ๓
และปรับปรุ งตอนที่ ๓ เดิม เป็ นตอนที่ ๔
มติ
เห็นชอบแบบสํารวจความคิดเห็น เรื่ อง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการบริ การฝ่ ายบริ หารกลาง
และทรัพยากรบุคคล และมอบคุณนนทพัทธ์ นวลนิ่ม ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

