รายงานการประชุ มบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๒๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุ มภารกิจประสานงานส่ วนกลาง สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
---------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ
นางสาวสมศรี โชติการ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางสาววัลภา ทับแก้ว
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิ พงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
นายเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล
นายธี รวิทย์ มงคลสวัสดิ์
นางสุภาพร สิ กพันธ์
นางรุ จิรา แก้วคีรีวรรณ
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ

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
นักวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เลขานุการ

๒

ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นายจิตตพล ช่วยหนู

ติดภารกิจ

๒. นางพยอม สุทธิ พนั ธุ์

ติดภารกิจ

๓. นางปุณญาดา สุวรรณมณี

ปฏิบตั ิงานนอกพื้นที่

๔. นางสําราญ ชูจนั ทร์

ลา

๕. นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง

ลา

เริ่มประชุ มเวลา ๑๓.๑๕ น.
เมื่ อครบองค์ป ระชุ ม หัว หน้าฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ คคล ปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ใ นฐานะ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
- ไม่มี ๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๑.๑ เรื่อง รายงานสถานะการเงินฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานะการเงิน
ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๓

เงินอุดหนุนรัฐบาล
หมวด

รายการ

ค่าจ้างชัว่ คราว ค่าจ้างชัว่ คราว

คิดเป็ น
ต.ค.๕๕-๑๒มี.ค.๕๖ ร้ อยละ
๗๒๘,๓๐๐.๐๐
๒๘๐,๙๓๖.๐๘ ๓๘.๕๗
๗๐๔,๐๐๐.๐๐ ๗๐๒,๗๓๖.๐๙ ๙๙.๘๒

คิดเป็ น
ร้ อยละ
๔๔๗,๓๖๓.๙๒ ๖๑.๔๓
๑,๒๖๓.๙๑ ๐.๑๘

๑๓๒,๑๒๐.๐๐ ๑๔.๖๘
๑,๑๑๕,๗๙๒.๑๗ ๔๗.๘๔

๗๖๗,๘๘๐.๐๐ ๘๕.๓๒
๑,๒๑๖,๕๐๗.๘๓ ๕๒.๑๖

งบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่ าต อ บ แ ท น ใช้
ใช้สอยและ สอยและวัสดุ
วัสดุ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ ไป
๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม
๒,๓๓๒,๓๐๐.๐๐

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

เงินรายได้
หมวด

รายการ

ค่าตอบแทน

ค่ า ต อ บ แ ท น
ใ ช้ ส อ ย แ ล ะ
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
เงิ น อุ ด ห นุ น
ทัว่ ไป
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
ครุ ภณ
ั ฑ์
สิ่ งก่อสร้าง
รวม

๓,๐๓๒,๒๓๕.๐๐

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คงเหลือ
ต.ค.๕๕-๑๒มี.ค.๕๖
ร้ อยละ
ร้ อยละ
๕๕๐,๗๗๒.๔๐ ๑๘.๑๖ ๒,๔๘๑,๔๖๒.๖๐ ๘๑.๘๔

๑๓๕,๖๐๐.๐๐
๑๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐

๒๕,๓๐๘.๓๔ ๑๘.๖๖
๑๑๐,๒๙๑.๖๖ ๘๑.๓๔
๑๐,๙๕๑,๔๔๘.๐๐ ๗๘.๓๙ ๓,๐๑๘,๕๕๒.๐๐ ๒๑.๖๑

งบประมาณ

เบิกจ่ าย

๖๐,๖๖๕.๐๐
๑๒๙,๗๐๐.๐๐

๓๐,๖๖๕.๐๐ ๕๐.๕๕
๑๓,๙๐๐.๐๐ ๑๐.๗๒

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙.๔๕
๑๑๕,๘๐๐.๐๐ ๘๙.๒๘

๑๗,๓๒๘,๒๐๐.๐๐

๑๑,๕๗๒,๐๙๓.๗๔ ๖๖.๗๘

๕,๗๕๖,๑๐๖.๒๘ ๓๓.๒๒

เงินฝากมหาวิทยาลัย
รายการ

งบประมาณ

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
๑๖,๘๘๒,๔๖๔.๖๗
เงินรับฝาก-กองบริ หารบุคคล
๓,๖๐๓,๑๐๙.๗๔
เงิ น รั บ ฝาก-เงิ น อุ ด ห นุ นทั่ ว ไป
๑๐,๗๑๗.๙๖
โครงการเครื อข่ า ยเชิ ง กลยุ ท ธ์ ฯ
ม.ทักษิณ สงขลา

เบิกจ่ าย
ต.ค.๕๕-๑๒มี.ค.๕๖

๓,๑๘๘,๘๖๒.๖๒
๒๖๔,๕๘๙.๐๐
๐.๐๐

คิดเป็ น
ร้ อยละ

คงเหลือ
๑๓,๖๙๓,๖๐๒.๐๕
๓,๓๓๘,๕๒๐.๗๔
๑๐,๗๑๗.๙๖

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๑)

คิดเป็ น
ร้ อยละ

๔

นอกจากนี้ นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ได้ดาํ เนินการแล้วและจะต้องดําเนินการ จํานวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารประเภทอํานวยการระดับต้น (๑๗ มกราคม ๒๕๕๖)
๒. โครงการส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การทําผลงานเพื่ อ เข้าสู่ ต าํ แหน่ งที่ สูงขึ้ น ของ
บุคลากรสายสนับสนุน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๓. โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒
๔. โครงการโรงเรี ยน ผศ.
๕. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี ๒๕๕๖ (๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
๖. โครงการพัฒนา Competency สําหรับบุคลากร
๗. โครงการสัมมนาบุคลากร ม.ทักษิณ : ๕ ปี กับการเป็ น ม.ในกํากับ
๘. โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูง
๙. โครงการเทคนิคการสอนและการวัดผล ครั้งที่ ๒
๑๐. โครงการจรรยาบรรณผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ควรสอดคล้องกับการรายงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕
๒. ขอให้ภารกิจประสานงานส่วนกลางเร่ งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามกําหนด
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน
ตามที่ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิงาน ประจําปี

การศึ ก ษา ๒๕๕๕ (๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยกําหนดค่ าเป้ าหมายในการปฏิ บ ัติ งาน
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ ประกอบกับได้ดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ นั้น

๕

ในการนี้ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบรายงานผลการปฏิ บ ัติ งานตามคํา รั บ รอง
การปฏิ บ ัติ ง านฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล รอบ ๙ เดื อ น ซึ่ งจะสอดคล้อ งกับ กับ การติ ด ตามผล
การดําเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ ข องแผนปฏิ บ ัติก ารประจําปี ซึ่ งจําแนกตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพและยุท ธศาสตร์
การพัฒนาของหน่วยงาน ดังนี้
องค์ ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

การดําเนินการรอบ ๙ เดือน
ระดับการ

ปี การศึกษา ๒๕๕๕

คะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารจัดการ

๔.๙๕

๓.๖๖

ดี

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๔.๘๕

๓.๙๓

ดี

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

๔.๐๐

๔.๕๙

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านจัดระบบบริ หารสํานักงาน

๔.๖๗

๓.๓๓

พอใช้

๔.๖๐

๔.๐๐

ดี

ดําเนินงาน

องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนนเฉลีย่ ตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลีย่ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๒)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ คคลการ แจ้งให้บุ คลากรร่ วมกันผลักดัน
ผลการประเมินคุณภาพให้บรรลุเป้ าหมายเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หากต้อ งการประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารทางสถานี วิ ท ยุ สามารถส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ ม (สงขลา) และนายฐานิ ต วังวิวฒั น์ขจร ,นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
(พัทลุง)
๒. ขอความร่ วมมื อให้บุ คลากรร่ วมประเมิ น ระบบลาออนไลน์ และมอบนางสาว
สมศรี โชติการ จัดทําหนังสื อแจ้งหน่วยงานผูใ้ ช้ระบบลาออนไลน์ ให้มาประเมิน
มากขึ้น

๖

๓. ให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยให้บุคลากรทุกคนรายงานการปฏิบตั ิงาน
ในภาระงานที่ รั บ ผิ ดชอบต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานเพื่ อ รั บ ทราบข้อ มู ล การปฏิ บ ัติ งาน
ในกรณี ที่ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ โดยมอบคุณนนทพัทธ์ นวลนิ่ ม
ดําเนินการจัดทําปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากร
มติ

รับทราบ และขอให้บุคลากรร่ วมกันผลักดันการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้ าหมาย
๑.๒.๑.๓ เรื่อง แจ้ งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิจรรยาบรรณต่อตนเองและ
วิ ช าชี พ จรรยาบรรณต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและหน่ ว ยงาน จรรยาบรรณต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ผู ้ใต้บ ัง คับ บัญ ชา
และผูร้ ่ วมงานจรรยาบรรณต่อนิสิต ผูร้ ับบริ การ ประชาชน และสังคม นั้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๓)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบจรรยาบรรณของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย เพื่อถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน โดยเน้นยํ้าในข้อ ๑๒ และ ๑๕ ดังนี้
ข้ อ ๑๒ ผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ ราชการ และ
พัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อให้ การ
ปฏิ บัติหน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึน้
ข้ อ ๑๕ ผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัยพึ งประพฤติตนเป็ นผู้ตรงต่ อเวลา และใช้ เวลาให้
เป็ นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยอย่ างเต็มที่ ไม่ ละทิ ง้ หน้ าที่โดยไม่ มีเหตุอันสมควร
การละทิ ้งหน้ าที่ โดยไม่ มีเหตุผลสมควร หรื อโดยมีพฤติ การณ์ อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ นการกระทําผิ ด
จรรยาบรรณอย่ างร้ ายแรง และถือเป็ นความผิดวินัย หรื อความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง ตามสภาพแห่ งความเสี ยหาย
มติ

รับทราบ

๗

๑.๒.๑.๔ เรื่อง การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่ วยงาน โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในกลุ่มภารกิ จต่าง ๆ ซึ่ งนอกจากจะมี การส่ งบุคลากรเข้ารั บ
การพัฒนาแล้ว จึงจําเป็ นจะต้องมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ งกําหนดเป็ นตัวบ่งชี้บงั คับของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ บุ คลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ได้เข้ารั บการอบรม
พัฒนาความรู ้ความสามารถ จํานวน ๓ คน ในหลักสูตร ดังนี้
ลําดับ

หลักสู ตร

ผู้เข้ ารับการอบรม

๑.

โค รงก ารส่ งเส ริ ม แล ะพั ฒ น าศั ก ยภ าพ ข้ า ราช ก ารพ ล เรื อ น ใน

นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

สถาบันอุดมศึกษา เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการเข้าสู่

นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ

ตําแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์
กรุ งเทพมหานคร
๒.

โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การจัดทําสมรรถนะ (Competency)

นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

ของบุ ค ลากรผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คลและการพัฒ นา

นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ

ท รั พ ยาก รบุ ค ค ล ระห ว่ า งวั น ที่ ๒ ๐ -๒ ๒ กุ ม ภ าพั น ธ์ ๒ ๕ ๕ ๖

นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔ )
๑. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศั กยภาพข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา เรื่ อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเข้ าสู่ ตําแหน่ งวิชาการ
นางสาวเพ็ญ ฉาย กุลโชติ แจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ยวกับการเข้าสู่ ต าํ แหน่ งทางวิชาการว่า
ตามที่ ก.พ.อ.ได้มี ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๒- ๕ แล้วนั้น ก.พ.อ. ได้มีประกาศ ก.พ.อ. ฯ
เพิ่ ม เติ ม อี ก ๒ ฉบับ คื อ ฉบับ ที่ ๖, ฉบับ ที่ ๗ ซึ่ งประกาศฉบับ ที่ ๖ กํา หนดให้ ก ารขอกํา หนดตําแหน่ ง

๘

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูข้ อกําหนดตําแหน่งเลือกเสนอผลงานทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ โดยไม่ตอ้ ง
เสนอ ๒ ประเภทตามที่ กาํ หนดไว้เดิ ม แต่ เพิ่ ม ลักษณะคุ ณ ภาพไว้ว่า นอกจากจะผ่านเกณฑ์ในระดับดี แล้ว
ผลงานทางวิชาการ ต้องมี ลกั ษณะคุณภาพอีก ๓ ข้อ คือ (๑) ก่อให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ (๒) มี การวิเคราะห์ หรื อ
สังเคราะห์ (๓) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ หรื อมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรื อประเทศ และ
ต้องมีทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั อย่างใดอย่างหนึ่ งใน ๕ ข้อ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และฉบับที่ ๗ ได้กาํ หนด
แนวปฎิบตั ิที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิได้
ก.พ.อ. จึ ง ได้ มี ป ระกาศออกมาอี ก ๑ ฉบั บ คื อ ประกาศ ฉบั บ ที่ ๘ ยกเลิ ก ฉบั บ ที่ ๗
เพื่อลดปั ญหาในทางปฏิ บตั ิ และกําหนดแนวปฏิ บตั ิเพิ่มเติมให้ปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยงั อยูร่ ะหว่างการ
ออกประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๙ และฉบับที่ ๑๐ โดยขณะนี้ ประกาศฉบับที่ ๙ ได้มีผลใช้บงั คับแล้ว สาระคือ
เพิ่ ม ผลงานทางวิช าการรั บ ใช้สั งคม เป็ นผลงานทางวิช าการอี ก ประเภทหนึ่ งที่ เลื อกนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ได้ หรื อใช้ผลงานทางวิชาการรั บใช้สังคมมาเป็ นผลงานทางวิชาการทดแทน
ผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
และกํา หนดเพิ่ ม เติ ม ว่ า การขอกํา หนดตํา แหน่ ง รองศาสตราจารย์ หากมี ผ ลการประเมิ น เป็ นเอกฉั น ท์
ให้งดประชุมได้ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
สําหรับประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบับที่ ๑๐ อยูร่ ะหว่างการยกร่ างประกาศว่า การขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ให้ยกเลิกคุณภาพของผลงานที่กาํ หนดเพิ่มไว้ ๓ ข้อ และทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั อย่างใด
อย่างหนึ่งใน ๕ ข้อ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ให้เหลือลักษณะคุณภาพคือ ผ่านเกณฑ์ในระดับดี เพียงอย่างเดียว
นางสาวธิ ดา จิ ตต์ล้ าํ เลิ ศกุล แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานว่า
การอบรมจะกล่าวถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่ อน
เงิ น เดื อ นข้าราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอธิ บ ายหลัก การ
ในภาพรวมของการประเมิน ที่ปรับระบบการประเมินเป็ นแบบใหม่ เนื่ องจากการประเมินแบบเก่าเป็ นการใช้
ความรู ้ สึกส่ วนตัว ของผูป้ ระเมิ น ซึ่ งการประเมิ น แบบใหม่ โดยอิ งยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานในการกําหนด
ตัวชี้วดั ต่างๆ ทําให้มีความชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น และนําเรื่ องของสมรรถนะมาใช้ในการประเมินด้วย

๙

๒. โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อ ง การจั ด ทํ าสมรรถนะ (Competency) ของบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้ านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวธิ ด า จิ ต ต์ล้ าํ เลิ ศกุล แจ้งให้ที่ป ระชุ ม ทราบว่า ในการอบรมครั้ งนี้ จะเน้น การอบรม
เชิ งปฏิ บตั ิการ คือ การจัดทําสมรรถนะประจําตําแหน่ งงาน ไม่เน้นการบรรยายเนื้ อหา โดยอธิ บายภาพรวมว่า
สมรรถนะ ประกอบด้ว ย ความรู ้ ทัก ษะ พฤติ ก รรม บุ ค ลิ ก ภาพ อุ ป นิ สั ย ใจคอ ในส่ ว นของการฝึ กปฏิ บ ัติ
การจัดทําสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน จะต้องมีการวิเคราะห์วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายขององค์กรก่อน
ว่าเป็ นอย่างไร เพื่ อกําหนดสมรรถนะหลัก และมี การวิเคราะห์ ภารกิ จหรื อบทบาทหน้าที่ ของกลุ่ มงาน และ
ขอบเขตงานของแต่ละคน เพื่อกําหนดสมรรถนะที่จาํ เป็ น จากนั้นจะกําหนดสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับงานนั้นๆ
และกําหนดค่านํ้าหนักของแต่ละสมรรถนะ เป็ นต้น
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้ านกฎหมายทีว่ ทิ ยาเขตพัทลุง
หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ คคล แจ้ ง ให้ น ายเวชศั ก ดิ์ ศรี สั จ จั ง

รายงานการปฏิ บตั ิงานด้านกฎหมายที่ วิทยาเขตพัทลุง ในกรณี มีเรื่ องเร่ งด่วนที่ ไม่ได้ผ่านตามสายการบังคับบัญชา
ให้ ร องอธิ การบดี (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ว สั น ต์ กาญจนมุ ก ดา) ทราบ รวมทั้ งเรื่ องจากวิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง
ที่ ผ่ านรองอธิ ก ารบดี ที่ ก ํากั บ ดู แ ลวิ ท ยาเขตพัท ลุ งแล้ว ก่ อ นนํ าเสนออธิ ก ารบดี ข อให้ ผ่ านรองอธิ ก ารบดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ด้วย
มติ

รับทราบ และมอบคุณเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง ดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

๑๐

๑.๒.๑.๖ เรื่ อง มติการประชุ มคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ด้ว ยคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ งที่
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบ ยกเว้นให้พนักงานวิทยาลัย ตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ บริ หารงาน ที่ มีคุณวุฒิ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และให้ใช้บญ
ั ชี เงินเดือนขั้นสู ง-ขั้นตํ่าของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททัว่ ไป เป็ นการเฉพาะราย จํานวน ๖ ราย
๒. อนุ มตั ิในหลักการให้ตาํ แหน่ งบริ หารและอํานวยการ กรณี ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตํา แหน่ ง เดิ ม อี ก วาระเป็ นการต่ อ เนื่ อ ง ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นเป็ นการต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ง นี้ ไม่ เกิ น เพดานบัญ ชี เงิ น เดื อ นขั้น ตํ่า ขั้น สู ง ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
ประเภทบริ หารและประเภทอํานวยการ (โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง)
๓. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งผูช้ ่วยคณบดี
-

ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท

-

ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท

-

กรณี มีตาํ แหน่งทางวิชาการ มีสิทธิ ได้รับเงินประจําตําแหน่ งทางวิชาการด้วย
(ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งหรื อค่าตอบแทนที่สูงกว่าได้)

๔. เห็นชอบ ร่ าง ประกาศ ก.น.บ. เรื่ อง หลักเกณฑ์การกําหนดเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนัก งานมหาวิท ยาลัยและลู ก จ้างของมหาวิท ยาลัย (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้อนุ ก รรมการอัตราเงิ น เดื อนพิ เศษ ไปกําหนด
หลักเกณฑ์ โดยใช้ดุลยพินิจให้นอ้ ยที่สุด
๕. ไม่ เห็ น ชอบการเสนอแต่ งตั้ง รองคณบดี คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า
(เพิ่มเติม) (คนที่ ๓) ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศ ก.น.บ.

๑๑

๖. อนุมตั ิในหลักการ กําหนดกรอบอัตรา และกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่ว ไป ระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน ตําแหน่ ง พนัก งานขับ รถยนต์ ประจําหน่ ว ย
ประสานงาน กรุ งเทพมหานคร อัต ราเงิ น เดื อ นเริ่ มต้น ๙,๑๒๐ บาท และ
ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็ นการเฉพาะราย
๗. ให้ ม หาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาข้อ เสนอแนะของกรมบัญ ชี ก ลาง ควรสนั บ สนุ น
อัตรากําลังจากลูกจ้างชัว่ คราว เป็ นพนักงานประจํา
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุ มบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมือ่ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ตามที่ ได้ ก ํ า หนดจั ด ประชุ ม บุ คลากรสั ง กั ด ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมและ
เวียนแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี -

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง แผนการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส
ตามที่ ฝ่ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ได้จดั โครงการ “มาจัดกิ จกรรม ๕ ส กันเถอะ”
เมื่ อ วัน ที่ ๗ มกราคม ๒ ๕๕๖ ณ ห้ อ งประชุ ม ทองหลาง ๑ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา
โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ และมี วิ นั ย ในการปฏิ บ ั ติ ง าน ให้ ค วามสํ า คัญ
ต่ อ การพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ องให้ ส ถานที่ ทํ า งานมี ค วามเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อ ย สะอาด สวยงาม
ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก ให้บุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ได้มีโอกาสทํางานร่ วมกันแบบทีมงาน เพื่อเป็ นการบูรณาการทรัพยากรและเสริ มสร้างสามัคคีและขวัญกําลังใจ
และนํากิ จกรรม 5 ส มาใช้เป็ นพื้ น ฐานในการดําเนิ น งานและการประกันคุ ณ ภาพของฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล นั้น
เพื่อให้การดําเนิ นกิ จกรรม ๕ ส ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให้บุ คลากรทุ ก คนดําเนิ น การจัด ห้องและดู แ ลพื้ น ที่ รับ ผิดชอบให้สะอาด เรี ยบร้ อย
ทั้งวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง และกรุ งเทพมหานคร
๒. เมื่ อ จะดํา เนิ น การตรวจกิ จ กรรม ๕ ส ควรแจ้งให้บุ ค ลากรทราบว่ ามี ร ายการประเมิ น
ในหัวข้อใดบ้าง
มติ
๑. เห็นชอบแผนการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคลากรเป็ นกรรมการกิจกรรม ๕ ส ดังนี้
๑) หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

๒) นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ

กรรมการ

๑๓

๓) นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา

กรรมการ

๔) นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์

กรรมการ

๕) นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิษฐ์

กรรมการ

๖) นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม

กรรมการ

๗) นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง

กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ ยงฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ระบบบริ หารความเสี่ ยง เป็ นตัวบ่ งชี้ ตามองค์ป ระกอบคุณ ภาพ
ที่ ทุกหน่ วยงานจะต้องดําเนิ นการตามระบบประกันคุณภาพการศึ กษา เพื่อให้สถาบันมี ระบบบริ หารความเสี่ ยง
โดยการบริ ห ารและควบคุ ม ปั จ จัย กิ จ กรรมและกระบวนการดําเนิ น งานที่ อ าจเป็ นมู ล เหตุ ข องความเสี ย หาย
และการฟ้ องร้ องจากการไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับและเพื่ อให้ระดับความเสี่ ยง และขนาดของ
ความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอยู่ในระดับ ที่ ย อมรั บ และควบคุ ม ได้ นั้น เพื่ อ ให้ก ารดําเนิ น การตามตัว บ่ งชี้
ดําเนิ น ไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จารณาการติ ด ตามผลการดําเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ยง
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕
ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ท าํ การวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ยงตามปั จ จัยเสี่ ย ง
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ และได้มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงและรายงานผลการติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยง ดังนี้
๑. บุคลากรฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ไม่สามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้
๒. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๓. เอกสารเกิดการสูญหาย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๒)

๑๔

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การจัด การความเสี่ ย งเพื่ อ แก้ปั ญ หาบุ ค ลากรไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ง านทดแทนกัน ได้
ควรพิจารณาถึงเรื่ องที่ได้รับการสอบถามจากผูร้ ับบริ การบ่อยที่สุด เพื่อจะได้แก้ปัญหาและ
ให้ บ ริ ก ารได้ท ัน ที ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้ แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม
ถึงแม้จะปฏิบตั ิงานแทนกันได้ในระดับหนึ่ง ก็ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในภาระงานที่ล้ าํ ลึก
แทนได้ครบทุกกระบวนงาน
๒. การจัดการความเสี่ ยงเพื่อแก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ขอความร่ วมมื อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องดําเนิ นการนําเอกสารคําสั่งต้นฉบับเก็บไว้ในแฟ้ มเอกสาร
ที่นางสาวสมศรี โชติการ อย่างรวดเร็ ว หรื อเพื่อให้บุคคลได้รับทราบข้อมูล อาจให้ภารกิจ
ธุรการ ดําเนินการแจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกทางหนึ่ง
๓. การจัดการความเสี่ ยงเพื่ อแก้ปัญ หาเอกสารเกิ ดการสู ญหาย โดยนํากิ จกรรม ๕ ส มาใช้
สามารถลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับปานกลาง-สูง ได้
๔. ที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย บางสถาบัน ไม่มีการตรวจสอบประวัติยอ้ นหลังของผูเ้ ข้ามาบรรจุ
ใหม่ ซึ่ งจะทําให้เกิ ดความเสี ยหาย และเป็ นความเสี่ ยงในระดับมหาวิทยาลัยได้ จึงขอให้
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล พิจารณาในประเด็นการตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล
และประวัติการศึกษาด้วย
๕. เสนอให้มีการจัดประชุมร่ วมกันเพื่อดําเนิ นการแก้ไข ปั ญหา อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงาน
ของบางกระบวนงาน เพื่อเป็ นการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน บริ หารความเสี่ ยงและควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ด้วย
มติ
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากร
บุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ และมอบนางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. มอบนายพิ สิ ษฐ์ มงคลสวัส ดิ์ หาข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ประวัติ ส่ วนตั ว
ประวัติการศึกษา ของพนักงานที่เข้าบรรจุใหม่ และนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

๑๕

๓. ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนดํา เนิ น การทบทวนภาระงาน กระบวนงานที่ รั บ ผิ ด ชอบว่ า มี ค วามเสี่ ย ง
และจะดําเนิ นการควบคุมอย่างไร โดยกรอกข้อมูลและจัดส่ งมายังหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
๔.๓ เรื่อง การดําเนินการปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน และแนวปฏิบัติในการปฏิบตั ิงาน
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้กาํ หนดให้การปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และแนวปฏิ บ ัติในการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นตัวบ่ งชี้ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒ นาของหน่ วยงาน ประจําปี การศึ กษา
๒๕๕๕ ในการนี้ จึงหารื อที่ประชุม ดังนี้
๑. พิจารณากําหนดแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในภาระงานที่จาํ เป็ น
๒. พิจารณากําหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน
มติ
การบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน สามารถช่ วยจัดการลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในภาระงาน
ที่จาํ เป็ นได้ ทั้งนี้ คณะทํางานด้านการจัดทํายุทธศาสตร์ ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จะหารื อร่ วมกัน
อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่อง การเสนอโครงการของหน่ วยงาน
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคลากรที่มีความ
ประสงค์จะจัดกิจกรรม/โครงการ จะต้องเขียนโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด้วย
มติ

รับทราบ

๑๖

๕.๒ เรื่อง การจัดส่ งแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๖ –๒๕๖๐
นางอ้อ ยอุ ส า ฉั ต รทอง ขอความร่ ว มมื อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนดํา เนิ น การจัด ส่ ง แผนพัฒ นา
บุคลากร ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
มติ

รับทราบ
๕.๓ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ฝ่ ายแผนงาน ได้ดาํ เนิ นการขอให้หน่ วยงาน

รายงาน ผลการดํ า เนิ น งาน ตามแผน ป ฏิ บั ติ การป ระจํ า ปี การศึ กษ า ๒ ๕ ๕ ๕ โดยขอให้ บุ คลากร
ทุ ก คนดํา เนิ น การจัด ส่ ง แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ไ ด้ด ําเนิ น การระหว่ างวัน ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
มติ

รับทราบ
๕.๔ เรื่อง การจัดทําข้ อตกลงร่ วมก่ อนการปฏิบัตงิ าน
หัว หน้าฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล หารื อ บุ ค ลากรเกี่ ย วกับ การกําหนดสัด ส่ ว น

ร้อยละของข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงาน ในภาระงานอื่น ๆ โดยกําหนดให้ภาระงานที่ปฏิบตั ิงานแทนคนอื่น
หรื อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชามอบหมาย เป็ นร้ อ ยละ ๑๐ และกํา หนดให้ ก ารเขี ย นแนวปฏิ บ ัติ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน
เป็ นร้อยละ ๑๐
มติ

เห็ นชอบตามที่ เสนอ และมอบบุ คลากรทุ ก คนดํ า เนิ นการปรั บ ปรุ งข้ อ ตกลงร่ วม

ก่อนการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม

๑๗

๕.๖ เรื่อง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวธิ ดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เรื่ อง การปรั บเงิ นเดื อนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ มี นาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อธิบายวิธีการคํานวณเงินเดือน
มติ

รับทราบ

เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๒๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

