
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

วนัจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๒๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๒. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๓. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๔. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๗. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๑. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์    ติดภารกิจ 

๓. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   ปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี 

๔. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    ลา 

๕. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   ลา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 

  เม่ือครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
- ไม่มี - 

 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑   เร่ือง  รายงานสถานะการเงนิฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

     ณ วนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๕๖ 
 

      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบสถานะการเงิน

ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 
เงนิอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒ม.ีค.๕๖ 

ค่าจา้งชัว่คราว ค่าจา้งชัว่คราว ๗๒๘,๓๐๐.๐๐ ๒๘๐,๙๓๖.๐๘ ๓๘.๕๗ ๔๔๗,๓๖๓.๙๒ ๖๑.๔๓ 
ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและ
วสัดุ 

ค่ าต อบ แท น ใช้
สอยและวสัดุ 

๗๐๔,๐๐๐.๐๐ ๗๐๒,๗๓๖.๐๙ ๙๙.๘๒ ๑,๒๖๓.๙๑ ๐.๑๘ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๒,๑๒๐.๐๐ ๑๔.๖๘ ๗๖๗,๘๘๐.๐๐ ๘๕.๓๒ 
รวม ๒,๓๓๒,๓๐๐.๐๐ ๑,๑๑๕,๗๙๒.๑๗ ๔๗.๘๔ ๑,๒๑๖,๕๐๗.๘๓ ๕๒.๑๖ 

 

เงนิรายได้ 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒ม.ีค.๕๖ 

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

๓,๐๓๒,๒๓๕.๐๐ ๕๕๐,๗๗๒.๔๐ ๑๘.๑๖ ๒,๔๘๑,๔๖๒.๖๐ ๘๑.๘๔ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ ๒๕,๓๐๘.๓๔ ๑๘.๖๖ ๑๑๐,๒๙๑.๖๖ ๘๑.๓๔ 
เงินอุดหนุน เ งิ น อุ ด ห นุ น

ทัว่ไป 
๑๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๙๕๑,๔๔๘.๐๐ ๗๘.๓๙ ๓,๐๑๘,๕๕๒.๐๐ ๒๑.๖๑ 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ๖๐,๖๖๕.๐๐ ๓๐,๖๖๕.๐๐ ๕๐.๕๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙.๔๕ 
ครุภณัฑ ์ท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้าง 

ครุภณัฑ ์ ๑๒๙,๗๐๐.๐๐ ๑๓,๙๐๐.๐๐ ๑๐.๗๒ ๑๑๕,๘๐๐.๐๐ ๘๙.๒๘ 

รวม ๑๗,๓๒๘,๒๐๐.๐๐ ๑๑,๕๗๒,๐๙๓.๗๔ ๖๖.๗๘ ๕,๗๕๖,๑๐๖.๒๘ ๓๓.๒๒ 
 

เงนิฝากมหาวิทยาลยั 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒มี.ค.๕๖ 

กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั ๑๖,๘๘๒,๔๖๔.๖๗ ๓,๑๘๘,๘๖๒.๖๒  ๑๓,๖๙๓,๖๐๒.๐๕  
เงินรับฝาก-กองบริหารบุคคล ๓,๖๐๓,๑๐๙.๗๔ ๒๖๔,๕๘๙.๐๐  ๓,๓๓๘,๕๒๐.๗๔  
เงิน รับฝาก -เงินอุดห นุนทั่วไป
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ  
ม.ทกัษิณ สงขลา 

๑๐,๗๑๗.๙๖ ๐.๐๐  ๑๐,๗๑๗.๙๖  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๑) 



๔ 

 
     นอกจากน้ี นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนพฒันา

บุคลากร ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ท่ีไดด้าํเนินการแลว้และจะตอ้งดาํเนินการ จาํนวน ๑๐ โครงการ ดงัน้ี 

๑. โครงการพฒันาผูบ้ริหารประเภทอาํนวยการระดบัตน้ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๖) 

๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาํผลงานเพ่ือเข้าสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนของ

บุคลากรสายสนบัสนุน (๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

๓. โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ คร้ังท่ี ๒ 

๔. โครงการโรงเรียน ผศ. 

๕. โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ปี ๒๕๕๖ (๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๖. โครงการพฒันา Competency สาํหรับบุคลากร 

๗. โครงการสมัมนาบุคลากร ม.ทกัษิณ : ๕ ปี กบัการเป็น ม.ในกาํกบั 

๘. โครงการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง 

๙. โครงการเทคนิคการสอนและการวดัผล คร้ังท่ี ๒ 

๑๐. โครงการจรรยาบรรณผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
 

   ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. การจดัโครงการพฒันาบุคลากร ควรสอดคลอ้งกบัการรายงานตามระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒. ขอใหภ้ารกิจประสานงานส่วนกลางเร่งดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามกาํหนด 
 

มติ รับทราบ 

 

      ๑.๒.๑.๒   เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองการปฏิบติังานฝ่ายบริหารกลาง 

     และทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดอืน   
 

    ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดล้งนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๕  (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยกําหนดค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๗๑ ประกอบกบัไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 



๕ 

 
ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรอง 

การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  รอบ  ๙  เดือน  ซ่ึงจะสอดคล้องกับกับการติดตามผล 

การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจาํปี ซ่ึงจาํแนกตามองค์ประกอบคุณภาพและยุทธศาสตร์ 

การพฒันาของหน่วยงาน ดงัน้ี 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

การดาํเนินการรอบ ๙ เดอืน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ    

องคป์ระกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๒  การผลิตบณัฑิต ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๗ การบริหารจดัการ ๔.๙๕ ๓.๖๖ ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ    ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๔.๘๕ ๓.๙๓ ด ี

ยุทธศาสตร์การพฒันา    

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  พฒันาความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

                           มหาวทิยาลยั 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒   นาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๐๐ ๔.๕๙ ดีมาก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาความเป็นเลิศดา้นจดัระบบบริหารสาํนกังาน ๔.๖๗ ๓.๓๓ พอใช ้

คะแนนเฉลีย่ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ๔.๖๐ ๔.๐๐ ด ี
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๒) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลการ แจ้งให้บุคลากรร่วมกันผลกัดัน 

ผลการประเมินคุณภาพใหบ้รรลุเป้าหมายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

๑. หากต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสถานีวิทยุ สามารถส่งข้อมูลไปยงั 

นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม (สงขลา) และนายฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร ,นางปุญชรัสม์ิ บุญรักษา 

(พทัลุง) 

๒. ขอความร่วมมือให้บุคลากรร่วมประเมินระบบลาออนไลน์ และมอบนางสาว

สมศรี โชติการ จดัทาํหนงัสือแจง้หน่วยงานผูใ้ชร้ะบบลาออนไลน์ ใหม้าประเมิน

มากข้ึน 



๖ 

 
๓. ใหมี้กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใหบุ้คลากรทุกคนรายงานการปฏิบติังาน

ในภาระงานท่ีรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงานเพ่ือรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน 

ในกรณีท่ีไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยมอบคุณนนทพทัธ์  นวลน่ิม 

ดาํเนินการจดัทาํปฏิทินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 
  

มติ รับทราบ และขอใหบุ้คลากรร่วมกนัผลกัดนัการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

      ๑.๒.๑.๓   เร่ือง  แจ้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลยั 

 

ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๒ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัจรรยาบรรณต่อตนเองและ

วิชาชีพ  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน  จรรยาบรรณต่อผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา  

และผูร่้วมงานจรรยาบรรณต่อนิสิต ผูรั้บบริการ ประชาชน และสงัคม นั้น 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑.๓) 

 

   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบจรรยาบรรณของ

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน โดยเนน้ย ํ้าในขอ้ ๑๒ และ ๑๕ ดงัน้ี 

   ข้อ ๑๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และ

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทาํงาน เพ่ือให้การ

ปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

   ข้อ ๑๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัอย่างเตม็ท่ี ไม่ละทิง้หน้าท่ีโดยไม่มีเหตอัุนสมควร 

   การละทิ้งหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย เป็นการกระทําผิด

จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัย หรือความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามสภาพแห่งความเสียหาย 
 

มติ รับทราบ 



๗ 

 
      ๑.๒.๑.๔   เร่ือง  การอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของ 

หน่วยงาน โดยให้ความสําคญัสําหรับการพฒันาในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเขา้รับ 

การพฒันาแลว้ จึงจาํเป็นจะตอ้งมีระบบการติดตามใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ

พฒันามาใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน ซ่ึงกาํหนดเป็นตวับ่งช้ีบงัคบัของมหาวิทยาลยั  
 

   ในการน้ี บุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้เขา้รับการอบรม

พฒันาความรู้ความสามารถ จาํนวน ๓ คน ในหลกัสูตร ดงัน้ี 

 

ลาํดบั หลกัสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. โครงก าร ส่ ง เส ริม และพัฒ น าศัก ยภ าพข้าราชก ารพล เรือน ใน

สถาบนัอุดมศึกษา เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติัราชการและการเขา้สู่

ตาํแหน่งวิชาการ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์  

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

นางสาวเพญ็ฉาย กุลโชติ 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํสมรรถนะ (Competency) 

ของบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา

ท รัพ ยากร บุ คคล  ระห ว่ างว ัน ท่ี  ๒๐ -๒๒  กุมภ าพัน ธ์  ๒๕๕๖  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ 

นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔ ) 
 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง  

การประเมินผลการปฏบิัติราชการและการเข้าสู่ตําแหน่งวชิาการ 
 

  นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการว่า 

ตามท่ี  ก.พ .อ.ได้มีประกาศ ก.พ .อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ ฉบบัท่ี ๒- ๕ แลว้นั้น   ก.พ.อ. ไดมี้ประกาศ ก.พ.อ. ฯ 

เพ่ิมเติม อีก ๒  ฉบับ  คือ ฉบับท่ี  ๖ , ฉบับท่ี ๗  ซ่ึงประกาศฉบับท่ี ๖  กําหนดให้การขอกําหนดตําแหน่ง 



๘ 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูข้อกาํหนดตาํแหน่งเลือกเสนอผลงานทางวิชาการประเภทใดประเภทหน่ึงได ้ โดยไม่ตอ้ง

เสนอ ๒ ประเภทตามท่ีกาํหนดไวเ้ดิม  แต่เพ่ิมลกัษณะคุณภาพไวว้่า  นอกจากจะผ่านเกณฑ์ในระดบัดีแลว้  

ผลงานทางวิชาการ  ตอ้งมีลกัษณะคุณภาพอีก ๓ ขอ้ คือ  (๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒) มีการวิเคราะห์หรือ

สงัเคราะห์ (๓)  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือมีผลกระทบต่อการพฒันาชุมชน สังคม หรือประเทศ   และ

ตอ้งมีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน ๕ ขอ้  ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด  และฉบบัท่ี ๗  ไดก้าํหนด

แนวปฎิบติัท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัได ้  
 

   ก .พ .อ . จึงได้มีประกาศออกมาอีก  ๑  ฉบับ   คือ   ประกาศ  ฉบับท่ี  ๘   ยกเลิกฉบับท่ี  ๗   

เพ่ือลดปัญหาในทางปฏิบติั  และกาํหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมให้ปฏิบติัไดง่้ายข้ึน  นอกจากน้ียงัอยูร่ะหว่างการ  

ออกประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัท่ี ๙  และฉบบัท่ี ๑๐  โดยขณะน้ีประกาศฉบบัท่ี ๙ ได้มีผลใชบ้งัคบัแลว้  สาระคือ  

เพ่ิมผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานทางวิชาการอีกประเภทหน่ึงท่ีเลือกนํามาเสนอขอกาํหนด

ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ได ้ หรือใช้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมาเป็นผลงานทางวิชาการทดแทน

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนในการขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์  

และกําหนดเพ่ิมเติมว่า การขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  หากมีผลการประเมินเป็นเอกฉันท ์

ใหง้ดประชุมได ้ ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ คงเดิม  

   สาํหรับประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบบัท่ี ๑๐  อยูร่ะหวา่งการยกร่างประกาศวา่ การขอกาํหนดตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ใหย้กเลิกคุณภาพของผลงานท่ีกาํหนดเพ่ิมไว ้๓ ขอ้  และทิศทางการศึกษาหรือวิจยัอยา่งใด

อยา่งหน่ึงใน ๕ ขอ้  ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด ใหเ้หลือลกัษณะคุณภาพคือ ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี เพียงอยา่งเดียว 

 

นางสาวธิดา จิตต์ลํ้ าเลิศกุล  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานว่า                

การอบรมจะกล่าวถึง ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเล่ือน

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอธิบายหลักการ 

ในภาพรวมของการประเมิน ท่ีปรับระบบการประเมินเป็นแบบใหม่ เน่ืองจากการประเมินแบบเก่าเป็นการใช้

ความรู้สึกส่วนตวัของผูป้ระเมิน ซ่ึงการประเมินแบบใหม่โดยอิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการกาํหนด

ตวัช้ีวดัต่างๆ ทาํใหมี้ความชดัเจนและมีประสิทธิภาพข้ึน และนาํเร่ืองของสมรรถนะมาใชใ้นการประเมินดว้ย 

 



๙ 

 
๒.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

นางสาวธิดา จิตต์ล ํ้ าเลิศกุล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการอบรมคร้ังน้ีจะเน้นการอบรม                   

เชิงปฏิบติัการ คือ การจดัทาํสมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน ไม่เน้นการบรรยายเน้ือหา โดยอธิบายภาพรวมว่า 

สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม บุคลิกภาพ อุปนิสัยใจคอ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ          

การจดัทาํสมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน จะตอ้งมีการวิเคราะห์วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์รก่อน

ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือกาํหนดสมรรถนะหลกั และมีการวิเคราะห์ภารกิจหรือบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงาน และ

ขอบเขตงานของแต่ละคน เพ่ือกาํหนดสมรรถนะท่ีจาํเป็น จากนั้นจะกาํหนดสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานนั้นๆ 

และกาํหนดค่านํ้ าหนกัของแต่ละสมรรถนะ เป็นตน้  
 

มติ รับทราบ 

 

      ๑.๒.๑.๕   เร่ือง  การรายงานผลการปฏบิัติงานด้านกฎหมายทีว่ทิยาเขตพทัลุง 
 

   หัวหน้ าฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  แจ้งให้นายเวชศัก ด์ิ  ศรีสั จจัง  

รายงานการปฏิบติังานดา้นกฎหมายท่ีวิทยาเขตพทัลุง ในกรณีมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีไม่ไดผ้่านตามสายการบงัคบับญัชา  

ให้ รองอธิการบดี  (ผู้ช่ วยศาสตราจารย์วสันต์   กาญจนมุกดา) ทราบ  รวมทั้ งเร่ืองจากวิทยาเขตพัทลุ ง  

ท่ีผ่านรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลวิทยาเขตพัทลุงแล้ว ก่อนนําเสนออธิการบดีขอให้ผ่านรองอธิการบดี  

(ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) ดว้ย 
 

มติ รับทราบ และมอบคุณเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

 

 

 

 



๑๐ 

 
    ๑.๒.๑.๖   เร่ือง   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖  เมื่อวนัพฤหัสบดทีี ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

   ด้วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในการประชุมคร้ังท่ี  

๒/๒๕๕๖ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมี้มติในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. เห็นชอบ ยกเวน้ให้พนักงานวิทยาลยั ตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีบริหารงาน ท่ีมีคุณวุฒิ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี เป็นพนกังานวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน 

ของวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา และให้ใชบ้ญัชีเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นตํ่าของ

พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภททัว่ไป เป็นการเฉพาะราย จาํนวน ๖ ราย 

๒. อนุมติัในหลกัการให้ตาํแหน่งบริหารและอาํนวยการ กรณีไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรง

ตําแหน่งเดิมอีกวาระเป็นการต่อเน่ือง ให้ได้รับเงินเดือนเป็นการต่อเน่ือง  

ทั้ งน้ี  ไม่เกินเพดานบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่ าขั้ นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทบริหารและประเภทอาํนวยการ (โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

๓. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตาํแหน่งผูช่้วยคณบดี 

- ใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง ในอตัรา ๔,๐๐๐ บาท 

- ใหไ้ดรั้บเงินค่าตอบแทน ในอตัรา ๔,๐๐๐ บาท 

- กรณีมีตาํแหน่งทางวิชาการ มีสิทธิไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งทางวิชาการดว้ย 

(ทั้งน้ี ใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งหรือค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ได)้ 

๔. เห็นชอบ ร่าง ประกาศ ก.น.บ. เร่ือง หลกัเกณฑก์ารกาํหนดเงินเดือนแรกบรรจุของ

พนักงานมหาวิทยาลยัและลูกจ้างของมหาวิทยาลยั (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้อนุกรรมการอตัราเงินเดือนพิเศษ ไปกาํหนด

หลกัเกณฑ ์โดยใชดุ้ลยพินิจใหน้อ้ยท่ีสุด 

๕. ไม่เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ งรองคณบดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

(เพ่ิมเติม) (คนท่ี ๓) ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศ ก.น.บ. 
 

 



๑๑ 

 
๖. อนุมติัในหลกัการ กาํหนดกรอบอตัรา และกาํหนดตาํแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั 

ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ตาํแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจําหน่วย

ประสานงาน  กรุงเทพมหานคร  อัตราเงินเดือนเร่ิมต้น  ๙ ,๑๒๐  บาท  และ

ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นการเฉพาะราย 

๗. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอแนะของกรมบัญชีกลาง ควรสนับสนุน

อตัรากาํลงัจากลูกจา้งชัว่คราว เป็นพนกังานประจาํ 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                                             และทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕  เมือ่วันพธุที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

    

ตาม ท่ี ได้กําหนดจัดประชุม บุคลากรสั งกัด ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  

 คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวนัพธุท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและ

เวียนแจง้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

 

 

 



๑๒ 

 
ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   แผนการดาํเนินการกจิกรรม ๕ ส 
 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจ้ดัโครงการ “มาจดักิจกรรม ๕ ส กนัเถอะ” 

เม่ือวัน ท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมทองหลาง  ๑  มหาวิทยาลัยทัก ษิณ  วิทยาเขตสงขลา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  และมีวินัยในการปฏิบัติงาน  ให้ความสําคัญ 

ต่อการพัฒนางานอย่างต่อ เน่ื องให้สถาน ท่ีทํางาน มีความ เป็นระเบี ยบ เรียบ ร้อย  สะอาด  สวยงาม  

ทั้งการจดัสาํนกังาน  เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายนอก ใหบุ้คลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

ไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนัแบบทีมงาน เพ่ือเป็นการบูรณาการทรัพยากรและเสริมสร้างสามคัคีและขวญักาํลงัใจ 

และนํากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินงานและการประกันคุณภาพของฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล นั้น 

  เพ่ือให้การดาํเนินกิจกรรม ๕ ส ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนการดาํเนินการกิจกรรม ๕ ส ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๑) 
 

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ขอให้บุคลากรทุกคนดาํเนินการจดัห้องและดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย  

ทั้งวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพทัลุง และกรุงเทพมหานคร 

๒. เม่ือจะดําเนินการตรวจกิจกรรม ๕ ส ควรแจ้งให้บุคลากรทราบว่ามีรายการประเมิน 

ในหวัขอ้ใดบา้ง 

 

มติ  

๑. เห็นชอบแผนการดาํเนินการกิจกรรม ๕ ส ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๒. เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการกิจกรรม ๕ ส ดงัน้ี 

๑) หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ 

๒) นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    กรรมการ  



๑๓ 

 
๓) นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา    กรรมการ 

๔) นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์    กรรมการ 

๕) นางสาวปวีณา  จนัทร์ประดิษฐ ์   กรรมการ 

๖) นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    กรรมการ 

๗) นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    กรรมการและเลขานุการ 

 

๔.๒   เร่ือง   ติดตามผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลยักาํหนดให้ระบบบริหารความเส่ียง เป็นตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ท่ีทุกหน่วยงานจะตอ้งดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถาบนัมีระบบบริหารความเส่ียง  

โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย 

และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและเพ่ือให้ระดบัความเส่ียง และขนาดของ 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ นั้น เพ่ือให้การดาํเนินการตามตัวบ่งช้ี 

ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการติดตามผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียง  

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ทาํการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงตามปัจจัยเส่ียง 

ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ และไดมี้การจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงและรายงานผลการติดตามการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ี 

๑. บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไม่สามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้

๒. ความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร 

๓. เอกสารเกิดการสูญหาย 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๒) 

 

 

 

 



๑๔ 

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. การจัดการความเส่ียงเพ่ือแก้ปัญหาบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได ้ 

ควรพิจารณาถึงเร่ืองท่ีไดรั้บการสอบถามจากผูรั้บบริการบ่อยท่ีสุด เพ่ือจะไดแ้กปั้ญหาและ

ให้บริการได้ทันทีในกรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ถึงแมจ้ะปฏิบติังานแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึง กย็งัไม่สามารถปฏิบติังานในภาระงานท่ีลํ้าลึก

แทนไดค้รบทุกกระบวนงาน  

๒. การจดัการความเส่ียงเพ่ือแกปั้ญหาความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร  

ขอความร่วมมือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการนาํเอกสารคาํสั่งตน้ฉบบัเก็บไวใ้นแฟ้มเอกสาร 

ท่ีนางสาวสมศรี  โชติการ อยา่งรวดเร็ว หรือเพ่ือใหบุ้คคลไดรั้บทราบขอ้มูล อาจใหภ้ารกิจ

ธุรการ ดาํเนินการแจง้เวียนทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ไดอี้กทางหน่ึง 

๓. การจดัการความเส่ียงเพ่ือแก้ปัญหาเอกสารเกิดการสูญหาย โดยนาํกิจกรรม ๕ ส มาใช ้

สามารถลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง-สูง ได ้  

๔. ท่ีประชุมสภาคณาจารยม์หาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ไดมี้การกล่าวถึงการบรรจุแต่งตั้ง

พนกังานมหาวิทยาลยั บางสถาบนั ไม่มีการตรวจสอบประวติัยอ้นหลงัของผูเ้ขา้มาบรรจุ

ใหม่ ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหาย และเป็นความเส่ียงในระดบัมหาวิทยาลยัได ้จึงขอให้

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พิจารณาในประเดน็การตรวจสอบประวติัส่วนบุคคล

และประวติัการศึกษาดว้ย 

๕. เสนอให้มีการจดัประชุมร่วมกนัเพ่ือดาํเนินการแกไ้ข ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน

ของบางกระบวนงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน บริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในของหน่วยงาน ดว้ย 
 

 มต ิ  

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบนางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์ ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. มอบนายพิ สิษฐ์   มงคลสวัส ด์ิ  หาข้อมูลเก่ียวกับ วิธีการตรวจสอบข้อมูลประวัติ ส่วนตัว  

ประวติัการศึกษา ของพนกังานท่ีเขา้บรรจุใหม่ และนาํเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาต่อไป 



๑๕ 

 
๓. ให้บุคลากรทุกคนดําเนินการทบทวนภาระงาน  กระบวนงานท่ีรับผิดชอบว่ามีความเส่ียง 

และจะดาํเนินการควบคุมอย่างไร โดยกรอกขอ้มูลและจดัส่งมายงัหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  

 

๔.๓   เร่ือง   การดาํเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิาน และแนวปฏิบัติในการปฏิบตัิงาน 

 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดก้าํหนดใหก้ารปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

และแนวปฏิบัติในการปฏิบติังาน เป็นตวับ่งช้ีตามยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ในการน้ี จึงหารือท่ีประชุม ดงัน้ี 

๑. พิจารณากาํหนดแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบติังานในภาระงานท่ีจาํเป็น 

๒. พิจารณากาํหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 
 

 มต ิ  

การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน สามารถช่วยจดัการลดขั้นตอนการปฏิบติังานในภาระงาน 

ท่ีจาํเป็นได ้ทั้งน้ี คณะทาํงานดา้นการจดัทาํยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะหารือร่วมกนั 

อีกคร้ัง   

 

ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

๕.๑   เร่ือง   การเสนอโครงการของหน่วยงาน 

 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บุคลากรท่ีมีความ

ประสงคจ์ะจดักิจกรรม/โครงการ จะตอ้งเขียนโครงการให้สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

และยทุธศาสตร์หน่วยงาน ดว้ย 

 

มติ รับทราบ 

 

 



๑๖ 

 
 

๕.๒   เร่ือง   การจัดส่งแผนพฒันาบุคลากร ปี ๒๕๕๖ –๒๕๖๐ 

 

 นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง  ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนดําเนินการจัดส่งแผนพัฒนา

บุคลากร ภายในวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

มติ รับทราบ 

 

๕.๓   เร่ือง   การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 นายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายแผนงาน ไดด้าํเนินการขอให้หน่วยงาน

รายงานผลการดํา เนิ น งานตามแผนป ฏิบั ติ ก ารประจําปี ก าร ศึกษ า  ๒๕๕๕โดยขอให้บุ คลากร 

ทุกคนดําเนินการจัดส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ดําเนินการระหว่างวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ภายในวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

มติ รับทราบ 

 

๕.๔   เร่ือง   การจัดทาํข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัตงิาน 

 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หารือบุคลากรเก่ียวกับการกาํหนดสัดส่วน 

ร้อยละของขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน ในภาระงานอ่ืน ๆ  โดยกาํหนดใหภ้าระงานท่ีปฏิบติังานแทนคนอ่ืน 

หรือ  ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นร้อยละ  ๑๐  และกําหนดให้การเขียนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  

เป็นร้อยละ ๑๐ 

 

มติ เห็นชอบตาม ท่ี เสนอ  และมอบบุคลากรทุกคนดําเนินการป รับป รุงข้อตกลงร่วม 

ก่อนการปฏิบติังานเพ่ิมเติม 

 



๑๗ 

 
๕.๖   เร่ือง   แลกเปลีย่นเรียนรู้ประกาศมหาวทิยาลยัทกัษณิ เร่ือง การปรับเงนิเดอืนพนักงาน 

                                มหาวทิยาลยั ลงวนัที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

นางสาวธิดา  จิตต์ล ํ้ าเลิศกุล แจง้ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดเก่ียวกบัประกาศมหาวิทยาลยั

ทกัษิณ เร่ือง การปรับเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้

อธิบายวิธีการคาํนวณเงินเดือน  

 

มติ รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา ๑๕.๒๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 


