
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 

เมื่อวนัพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

และห้องประชุมงานประสานงานส่วนกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางฯ   ประธาน  
๒. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๓. นางพยอม  สุทธิพนัธ์ุ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   
๔. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๘. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวช่ืนสุข  ชาํนิธุระการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
 
 



๒ 

 
๒๑. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๓. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๔. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา    ลาคลอด 
๓. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๔. นายสุรินทร์  แสงพุ่ม    ติดภารกิจ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 

  เม่ือครบองค์ประชุม หัวหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานท่ีประชุม 

กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

             ๑.๑    เร่ืองแจ้งจากประธาน 

          -  ไม่มี  - 

 

     ๑.๒   เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   ๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑  เร่ือง  รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                                                        ณ วนัที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

    หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายงาน

สถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๕ ดงัน้ี 

 

 

 



๓ 

 
เงนิอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ พ.ย.๕๔-มิ.ย.๕๕ 

ค่าจา้งชัว่คราว ค่าจา้งชัว่คราว ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ ๒๗๙,๗๙๒.๒๖ ๗๑.๘๕ ๑๐๙,๖๐๗.๗๔ ๒๘.๑๕ 
ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและ
วสัดุ 

ค่ า ต อบแทน ใช้
สอยและวสัดุ 

๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๓๐,๙๗๖.๑๕ ๙๘.๗๘ ๙,๐๒๓.๘๕ ๑.๒๒ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๔,๔๓๒.๐๐ ๓๔.๓๐ ๕๒๕,๕๖๘.๐๐ ๖๕.๗๐ 
รวม ๑,๙๒๙,๔๐๐.๐๐ ๑,๒๘๕,๒๐๐.๔๑ ๖๖.๖๑ ๖๔๔,๑๙๙.๕๙ ๓๓.๓๙ 

 

เงนิรายได้ 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ พ.ย. ๕๔-มิ.ย.๕๕ 

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

๒,๗๒๙,๗๒๘.๗๙ ๙๒๗,๕๔๗.๑๒ ๓๓.๙๘ ๑,๘๐๒,๑๘๑.๖๗ ๖๖.๐๒ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค ๗๖,๘๐๐.๐๐ ๓๙,๔๑๑.๐๙ ๕๑.๓๒ ๓๗,๓๘๘.๙๑ ๔๘.๖๘ 
เงินอุดหนุน เ งิ น อุ ด ห นุ น

ทัว่ไป 
๑๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๔๒,๑๒๙.๑๗ ๙๒.๑๑ ๑,๑๑๗,๘๗๐.๘๓ ๗.๘๙ 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ๕๑๕,๕๒๑.๒๑ ๔๔๘,๕๙๑.๒๑ ๘๗.๐๒ ๖๖,๙๓๐.๐๐ ๑๒.๙๙ 
ครุภณัฑ ์ท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้าง 

ค รุ ภัณฑ์ ท่ี ดิ น 
และส่ิงก่อสร้าง 

๔๑๑,๗๐๐.๐๐ ๒๑๒,๗๐๐.๐๐ ๕๑.๖๖ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘.๓๔ 

รวม ๑๗,๘๙๓,๗๕๐.๐๐ ๑๔,๖๗๐,๓๗๘.๕๙ ๘๑.๙๙ ๓,๒๒๓,๓๗๑.๔๑ ๑๘.๐๑ 
 

เงนิฝากมหาวิทยาลยั 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ พ.ย.๕๔-มิ.ย.๕๕ 

กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั ๑๔,๔๙๐,๔๒๙.๕๙ ๖,๐๘๗,๗๕๖.๙๘  ๘,๔๐๒,๖๗๒.๖๑  
เงินรับฝาก-กองบริหารบุคคล ๓,๔๓๕,๐๘๗.๑๙ ๖๘๒,๐๙๘.๙๘  ๒,๗๕๒,๙๘๘.๒๑  
เ งิน รับฝาก -เ งินอุดหนุนทั่วไป
โครงการเครือข่ายเ ชิงกลยุทธ์ฯ  
ม.ทกัษิณ สงขลา 

๑๐,๕๙๑.๖๘ ๐.๐๐  ๑๐,๕๙๑.๖๘  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๑) 



๔ 

 
นอกจากน้ี หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบใน 

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ท่ียงัคงมีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก เร่งดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 

ตามเป้าหมาย และตอ้งเร่งดาํเนินการส่งหลกัฐานเพ่ือการเบิกจ่ายดว้ย 

สาํหรับเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน ปรากฎวา่ ขณะน้ีมีเงินสาํรองไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

เน่ืองจากยงัมีการค้างส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ดังนั้ น จึงขอให้บุคคลท่ียืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน  

เร่งดาํเนินการส่งหลกัฐานการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่ายให้เสร็จส้ินภายใน ๑ สัปดาห์ภายหลงัจากการเสร็จส้ิน

กิจกรรม การส่งหลกัฐานการเบิกจ่ายให้ส่งฉบบัจริงท่ีนางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์ และส่งฉบบัสําเนาแก่ 

นางสาวช่ืนสุข  ชาํนิธุระการ 
 

มติ รับทราบ  
 

    ๑.๒.๑.๒  เร่ือง  ผลการประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยทกัษิณ กาํหนดประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงาน

วิชาการ ส่วนงานอ่ืน และงานบริหาร มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกาํหนดประเมิน

คุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุมทองหลาง ๓ 

อาคารสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น การประเมินคุณภาพภายในวนัดงักล่าว  

มีคณะกรรมการ จาํนวน ๔ คน ดงัน้ี 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสาวิตรี  สตัยายทุย ์    กรรมการ 

๓. นางสาวอาภรณ์  แกว้สลบัศรี    กรรมการ 

๔. นางสาวกรรณิการ์  โอฬาริ    เลขานุการ 
 

ผลการประเ มินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปรากฎวา่ อยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย ๔.๕๙) 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๒) 

 



๕ 

 
   การประเมินคุณภาพภายในมีบางตวับ่งช้ีท่ียงัไม่บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

ซ่ึงกรรมการไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงวา่ ควรใหบุ้คลากรทุกคนในฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปีมากข้ึน และควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยงับุคลากรอย่างทัว่ถึง  

ซ่ึงรายละเอียดจะตอ้งมีการหารือกนัต่อไป เพ่ือร่วมกนัปรับปรุงและพฒันาผลการประเมินใหดี้ยิง่ข้ึน  

 

มติ รับทราบ  

 

    ๑.๒.๑.๓  เร่ือง  ช้ีแจงการทาํข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัตงิานและการประเมิน 

                   การปฏบิัติงานของบุคลากร  
 

    ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เ ร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

ได้กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยั และสามารถ

ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของการทาํงานและวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือใหก้ารประเมินการปฏิบติังานของ

บุคลากร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาํเนินไปอยา่งประสิทธิภาพ ประธานจึงมอบหมายใหน้างสาวธิดา  

จิตตล์ํ้าเลิศกุล  ช้ีแจงการกรอกแบบขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและ

สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

  

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๓) 

 

 ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่าค่านํ้ าหนกัในงานหลกัและงานอ่ืน ๆ ควรจะมีความ

แตกต่างและสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมตามภาระงานของแต่ละบุคคล 

 

 

 

 



๖ 

 
มติ  

๑. รับทราบ  

๒. มอบหมายให้บุคลากรทุกคนจัดทาํแบบขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานและแบบประเมินผล

สัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

ส่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

    ๑.๒.๑.๔  เร่ือง  การอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร  
 

    ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร

ของหน่วยงาน โดยใหค้วามสาํคญัสาํหรับการพฒันาในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  ซ่ึงนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเขา้รับ

การพัฒนาแล้ว  จึงจํา เป็นจะต้องมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะ 

ท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งตามตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระบบการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ซ่ึงกาํหนดเป็นตวับ่งช้ีภาคบงัคบัของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหก้ารดาํเนินการ

ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอใหบุ้คลากรดาํเนินการดงัน้ี 

๑. เข้ารับการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ ปีละ ๑ คร้ัง ในรอบปี

การศึกษา 

๒. เม่ือมีการเขา้รับการอบรมพฒันาความรู้ ขอใหร้ายงานผลเสนอผูบ้ริหาร 

(เฉพาะภายนอกมหาวิทยาลยั) 

  

นอกจากน้ี ประธานไดม้อบหมายให้บุคลากรท่ีเขา้ร่วมอบรมพฒันาความรู้  

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือใหส้มาชิกท่ีประชุมไดรั้บทราบ จาํนวน ๔ คน ดงัน้ี 

๑)  นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง  เขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียม

ความพร้อมนกัเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ทุนบุคคลทัว่ไประดบัปริญญา) ประจาํปี 

๒๕๕๕ ระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา  

จดัโดยศูนยป์ระสานงานนกัเรียนทุนรัฐบาลทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) วตัถุประสงคเ์พ่ือให้

นกัเรียนทุนไดท้ราบถึงภารกิจของศูนยป์ระสานงานนกัเรียนทุนรัฐบาล และการดาํเนินงานโครงการสนบัสนุน

นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล  



๗ 

 
อีกทั้งผูรั้บทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการติดต่อกบัหน่วยงานตน้สังกดัอย่างต่อเน่ือง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ 

ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติัตวั ขอ้ท่ีควรรู้เก่ียวกบัการรับทุนรัฐบาล และระเบียบการเบิกเงินทุน

รัฐบาล รู้จักกับนักเรียนทุนในสังกัด และได้สร้างความสัมพนัธ์รู้จักกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักเรียนทุน ศนวท.  

และเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.พ. ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั และง่ายต่อการประสานงานในโอกาสต่อไป 

๒) นางสําราญ  ชูจนัทร์ เขา้ร่วมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก  

เ ม่ือวันศุกร์ท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  ห้องกรุงเทพแกรนด์บอลรูม  โรงแรมบีพี  แกรนด์ทาวเวอร์  

อํา เภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  จัดโดยกองทุนสํารอง เ ล้ี ยง ชีพสําหรับลูกจ้างของส่วนราชการ  

และกรมบญัชีกลาง ผลท่ีไดรั้บจากการประชุม คือ ทาํใหไ้ดรั้บทราบเก่ียวกบัสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการต่าง ๆ 

ของลูกจา้งของส่วนราชการ และลูกจา้งของส่วนราชการท่ีเป็นสมาชิก กสจ.  

๓) นางสาวสมศรี  โชติการ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  เ ร่ือง  

การพฒันาความกา้วหน้าและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ สําหรับลูกจา้งประจาํ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  

เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุมโรงแรมวฒันาพาร์ค อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง จดัโดยสมาคม

ลูกจา้งส่วนราชการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดรั้บจากการประชุม คือ ทาํให้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัการเปล่ียน

ตาํแหน่ง ปรับระดบัชั้นงาน ของลูกจา้งของส่วนราชการ (ลูกจา้งประจาํ)  

๔) นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข  เขา้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบั

ปัญหาในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

และปฏิบติัการวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งราชาบอลรูม  

ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร จดัโดยสาํนกังาน ก.พ. ผลท่ีไดรั้บจากการ

ประชุม คือ ไดรั้บทราบปัญหาการดาํเนินงานการลาเรียน การฝึกอบรม ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทาง

แกไ้ข และการคาํนวณการชดใชเ้งินในการผิดสญัญา เพื่อนาํมาปรับใชก้บัขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั 

ท่ีลาศึกษา 

 

มติ 

รับทราบ และมอบบุคลากรผูเ้ขา้รับการอบรมทั้ง ๔ คน (นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง, นางสาํราญ  ชูจนัทร์, 

นางสาวสมศรี  โชติการ และนางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข) จดัทาํรายงานสรุปการเขา้ร่วมโครงการและเวียนแจง้

ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใหส้มาชิกท่ีประชุมไดท้ราบ  



๘ 

 
    ๑.๒.๑.๕  เร่ือง  การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
 

    ตามท่ีสํานักคอมพิวเตอร์ ไดจ้ดัอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาและ

ซ่อมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งง่าย สาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ เพื่อแกไ้ขปัญหาการใชง้าน

คอมพิวเตอร์ และใหบุ้คลากรสามารถบาํรุงรักษาการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ นั้น เพ่ือเป็นการดูแล

และบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอใหบุ้คลากรทุกคน 

ศึกษารายละเอียดข้อมูลดังกล่าว  โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสํานักคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตพทัลุง หัวขอ้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ คู่มือ  และเลือกคู่มือการเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๒   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เร่ือง   ผลการเวยีนแจ้งพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                      และทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔  เม่ือวนัพธุที ่๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

  ตามท่ีไดก้าํหนดจดัประชุมบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ 

เม่ือวนัพธุท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและเวียนแจง้ให้

บุคลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที ่๓   เร่ือง สืบเน่ือง 

  - ไม่มี - 
 

 



๙ 

 
ระเบยีบวาระที ่๔   เร่ืองพจิารณา 

  ๔.๑  เร่ือง  พจิารณาแนวทางการพฒันาจากผลการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวัง 

                                           ในการให้บริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

 

    ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทาํแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจและความคาดหวงัในการใหบ้ริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และไดด้าํเนินการให้

บุคลากรของมหาวิทยาลยัประเมินผลดงักล่าวนั้น ปรากฎวา่ ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย ๓.๒๔  ในการน้ี จึงเสนอ

ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการพฒันาผลการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวงัในการใหบ้ริการ 
 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ สามารถแบ่งเป็น ๒ เร่ือง คือ เร่ืองส่วนบุคคล และระบบงาน 

บางข้อผูใ้ช้บริการไม่ได้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ซ่ึงหน่วยงานสามารถพฒันาได ้ 

และติดตามความคืบหนา้วา่ปีต่อไปจะมีลกัษณะเดิมอีกหรือไม่ 

๒. การเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากแบบสอบถาม อาจแบ่งได้ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  

ส่วนเร่ืองการบริการในภาพรวม ควรรับผิดชอบร่วมกนั 

๓. ผูใ้ชบ้ริการบางคน ไม่สามารถหาขอ้มูลจากเวบ็ไซตฝ่์ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้

เน่ืองจากไม่ไดมี้การแยกประเภทตามภาระงาน  

๔. บางเร่ืองสามารถดาํเนินการแกไ้ขไดใ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เช่น การจดัทาํ Flowchart  

ของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงทุกคนควรเตรียมรายละเอียดงาน เอกสารประกอบ ระเบียบ 

แบบฟอร์มท่ีรับผิดชอบ และควรมีการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

๕. ปัญหาการขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน  การทํางานทดแทนกัน  สามารถแก้ไขได ้

โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหบุ้คลากรภายในฝ่ายหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบดว้ย 

๖. การจดับุคคลเพ่ือไปร่วมงานแสดงความเสียใจ ควรมีการจดัเวรให้บุคลากรสลบักนัไป  

คร้ังละ ๒ คนโดยการจดัแบ่งตามวิทยาเขตท่ีปฏิบติังาน 



๑๐ 

 
มติ  

๑. มอบหมายใหบุ้คลากรเขียนแนวทางการพฒันาจากผลการประเมิน ส่งมายงันายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ 

ภายในวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และนาํมาพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 

๒. มอบหมายใหบุ้คลากรท่ีมีความประสงคจ์ะนาํขอ้มูลในภาระงานท่ีรับผิดชอบเสนอผา่นทางเวบ็ไซต ์

จดัทาํขอ้มูลและรายละเอียดพร้อมไฟลข์อ้มูลใหน้ายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ  

๓. มอบคุณสาํราญ ชูจนัทร์ จดัทาํแผนการส่งบุคลากรภายในฝ่ายเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ 

 

 ๔.๒  เร่ือง  พจิารณาแนวทางการจัดทาํยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน เพือ่เตรียมการลงนาม 

          คาํรับรองการปฏิบตังิาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหทุ้กหน่วยงาน ดาํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน 
เพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และภารกิจของ
มหาวิทยาลยั นั้น บดัน้ี การประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหก้ารจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง
และมีความครอบคลุมทุกภารกิจ และตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากบุคลากร จึงหารือท่ีประชุมพิจารณาแนวทาง 
รูปแบบ และคณะทาํงานการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ควรมีบุคลากรจากทุกกลุ่มภารกิจมาร่วมเป็นคณะทาํงาน  

๒. การขอขอ้มูลประกอบตวับ่งช้ีต่าง ๆ  ควรมีการช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ เพื่อเป็นการเตรียม

ขอ้มูลตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา  

๓. ควรมีการจดักิจกรรมระดมสมองเพ่ือจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน เพ่ือใหมี้

แนวคิดท่ีมีความหลากหลาย 
 

 

 

 



๑๑ 

 
มติ  

๑. เห็นชอบให ้นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง  เป็นคณะทาํงานจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม 

๒. มอบบุคลากรทุกคนเสนอขอ้มูลตวับ่งช้ีตามงานท่ีรับผิดชอบตามกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของ

หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใหน้ายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ ภายในวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

    ๔.๓  เร่ือง  พจิารณาการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกจิ  
 

      ดว้ยโครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดผ้่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๔ แต่ในขณะน้ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ยงัไม่มีการแต่งตั้งหวัหนา้กลุ่มภารกิจ ประกอบกบั

การประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๙ 

มิ ถุนายน  ๒๕๕๕  กรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้การแต่งตั้ งหัวหน้ากลุ่มภารกิจภายในหน่วยงาน  

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาความจาํเป็นในการแต่งตั้งหวัหนา้กลุ่มภารกิจฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

มติ  

 ท่ีประชุมไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบติังานและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 
ระเบยีบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  

  ๕.๑  เร่ือง   แนะนําพนักงานใหม่ 
 

  หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวแนะนาํบุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ของ

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จาํนวน ๒ คน ดงัน้ี 

๑) นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี  

๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ รับผิดชอบภาระงานดา้นกฎหมาย  

๒) นางสาวช่ืนสุข  ชาํนิธุระการ  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่

วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  รับผิดชอบภาระงานดา้นสารบรรณมหาวิทยาลยั  

เงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน 
 

มติ รับทราบ 
 

  ๕.๒  เร่ือง   การกาํหนดหน้าท่ีของผู้ปฏบัิติงานภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ตาม ท่ี ฝ่ ายบ ริหารกลางและท รัพยากร บุคคล  ได้กําหนดหน้า ท่ีของผู ้ป ฏิบัติ ง าน  

ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ี ๐๙๐๑/๒๕๕๔  ลงวนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เน่ืองจากปัจจุบนัมีบุคลากร

ลาออก ยา้ยสังกัด และมีการบรรจุบุคลากรใหม่ ทาํให้มีภาระงานท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม จึงจําเป็นต้อง 

มีการเปล่ียนแปลงคาํสัง่ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานปัจจุบนัของแต่ละบุคคล 
 

มติ รับทราบ 
 

  ๕.๓  เร่ือง   การให้บริการแก่ผู้รับบริการทางโทรศัพท์ 
 

นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการให้บริการทางโทรศพัท ์

แก่ผูม้าติดต่อ เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาจากขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาบุคคล  

โดยให้บุคลากรบริการด้วยนํ้ า เ สียงท่ีสุภาพ  นุ่มนวล   พร้อมท่ีจะแนะนําข้อมูลเท่าท่ีสามารถทําได ้ 

และหากผูรั้บผิดชอบไม่อยู่ และไม่สามารถตอบคาํถามได ้ควรรีบแจง้ผูรั้บผิดชอบโดยตรงและให้โทรกลบั 

แก่ผูรั้บบริการทนัที 
 

มติ เห็นชอบและใหบุ้คลากรดาํเนินการตามท่ีเสนอ 



๑๓ 

 
  ๕.๔  เร่ือง   การมอบหมายภาระงานช่วยงานการจัดการความรู้ ณ วทิยาเขตสงขลา 
 

นางปุณญาดา  สุวรรณมณี หารือท่ีประชุมเพื่อกาํหนดผูรั้บผิดชอบช่วยงานจดัประชุมในภารกิจ

การจดัการความรู้ ณ วิทยาเขตสงขลา เน่ืองจากผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานประจาํ ณ วิทยาเขตพทัลุง   

 

มติ หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับไปมอบหมายภาระงานเพ่ิมเติมใหแ้ก่บุคลากร 

 

 

เลกิประชุมเวลา ๑๕.๐๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 


