
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

วนัพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

และห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๒. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๓. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๔. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๐. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 
 
 
 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์    หอ้งประชุมกรุงเทพมหานครไม่วา่ง 

๓. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    หอ้งประชุมกรุงเทพมหานครไม่วา่ง 

๔. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   ติดภารกิจ 

๕. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๖. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    ติดภารกิจ 

๗. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   ลา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เม่ือครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
- ไม่มี - 

 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
๑.๒.๑   เร่ือง  รายงานสถานะการเงนิฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

    ณ วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๕๕๖ 
 

      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบสถานะการเงิน

ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



๓ 

 
เงนิอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒ม.ิย.๕๖ 

ค่าจา้งชัว่คราว ค่าจา้งชัว่คราว ๗๒๘,๓๐๐.๐๐ ๔๑๔,๕๘๖.๐๘ ๕๖.๙๓ ๓๑๓,๗๑๓.๙๒ ๔๓.๐๗ 
ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและ
วสัดุ 

ค่ าต อบ แท น ใช้
สอยและวสัดุ 

๗๐๔,๐๐๐.๐๐ ๗๐๓,๙๙๘.๐๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๙๑ ๐ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘๘,๖๙๙.๐๐ ๔๓.๑๙ ๕๑๑,๓๐๑.๐๐ ๕๖.๘๑ 
รวม ๒,๓๓๒,๓๐๐.๐๐ ๑,๕๐๗,๒๘๓.๑๗ ๖๔.๖๓ ๘๒๕,๐๑๖.๘๓ ๓๕.๓๗ 

 

เงนิรายได้ 

หมวด รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒ม.ิย.๕๖ 

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

๓,๐๑๒,๐๘๕.๐๐ ๑,๑๐๒,๕๕๖.๖๗ ๓๖.๖๐ ๑,๙๐๙,๕๒๘.๓๓ ๖๓.๔๐ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ ๓๘,๐๙๘.๘๐ ๑๘.๖๖ ๙๗,๕๐๑.๒๐ ๘๑.๓๔ 
เงินอุดหนุน เ งิ น อุ ด ห นุ น

ทัว่ไป 
๑๔,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๒๑๖,๒๕๔.๑๐ ๗๘.๘๘ ๓,๐๐๓,๗๔๕.๙๐ ๒๑.๑๒ 

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

ครุภณัฑ ์ ๑๔๙,๘๕๐.๐๐ ๑๔๙,๘๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐  

รวม ๑๗,๕๗๘,๒๐๐.๐๐ ๑๒,๕๓๗,๔๒๔.๕๗ ๗๑.๓๒ ๕,๐๔๐,๗๗๕.๔๓ ๒๘.๖๘ 
 

เงนิฝากมหาวิทยาลยั 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 
ร้อยละ ต.ค.๕๕-๑๒มิ.ย.๕๖ 

กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั ๑๖,๘๘๒,๔๖๔.๖๗ ๕,๗๔๑,๐๒๔.๑๓  ๑๑,๑๔๑,๔๔๐.๕๔  
เงินรับฝาก-กองบริหารบุคคล ๓,๖๐๓,๑๐๙.๗๔ ๕๙๑,๒๐๔.๒๐  ๓,๐๑๑,๙๐๕.๕๔  
เงิน รับฝาก -เงิน อุดห นุนทั่วไป
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ  
ม.ทกัษิณ สงขลา 

๑๐,๗๑๗.๙๖ ๐.๐๐  ๑๐,๗๑๗.๙๖  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี ๑.๒.๑) 



๔ 

 
 

มติ  

๑. รับทราบ 

๒. มอบนางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง  ตรวจสอบและเร่งดาํเนินโครงการพฒันาบุคลากรท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๓. มอบภารกิจประสานงานส่วนกลาง ตรวจสอบและเร่งดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีกาํหนด 

 

ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                                             และทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
    

ตาม ท่ี ได้กําหนดจัดประชุม บุคลากรสั งกัด ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  

 คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม

และเวียนแจง้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณาสรุปผลการประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  กําหนดประเมิน คุณภาพภายในส่วนงาน /หน่วยงาน  ประจําปี 

การศึกษา ๒๕๕๕ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํ

รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว  

โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย ๔.๘๒) ดงัน้ี 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการดาํเนินการ 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ    

องคป์ระกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๒  การผลิตบณัฑิต ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๗ การบริหารจดัการ ๔.๙๕ ๔.๙๒ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๔.๘๕ ๔.๘๔ ดมีาก 

ยุทธศาสตร์การพฒันา    

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  พฒันาความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

                           มหาวทิยาลยั 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง 

                            ต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  พฒันาความเป็นเลิศดา้นจดัระบบบริหารสาํนกังาน ๔.๖๗ ๔.๖๗ ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ๔.๖๐ ๔.๘๐ ดมีาก 

คะแนนเฉลีย่รวม ๔.๗๑ ๔.๘๒ ดมีาก 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 



๖ 

 
  สมาชิกท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. หนา้ท่ี ๓๘  เพิ่มเติมขอ้มูลในตารางท่ี ๑ข (๒) ประเภทผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ในหวัขอ้การบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

- การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 

- การจดัรายการสถานีวิทย ุ(กรณีมีการเผยแพร่สาระน่ารู้ท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม)  

๒. หน้าท่ี ๓๘  เพ่ิมเติมขอ้มูลในตารางท่ี ๑ข (๓) คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ดงัน้ี 

- ในประเทศ  เพ่ิมเติม การเป็นคณะอนุทาํงานทุนโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร

สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

มติ  

๑. เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะทาํงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานดําเนินการปรับปรุง ร่าง รายงานการ

ประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามขอ้สงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะของสมาชิกท่ีประชุม 

๓. มอบบุคลากรพิจารณา หากมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถจดัส่งไดท่ี้คณะทาํงานดา้นการประกนั

คุณภาพของหน่วยงาน ภายในวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 
๔.๒   เร่ือง   พจิารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร ประจําปีการศึกษา  

        ๒๕๕๕  
 

ตามท่ี มหาวิทยาลยั กาํหนดประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภายในเดือน 

มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อให้การรายงานการดําเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ข้อ ๑.๑  

กระบวนการพฒันาแผน ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ซ่ึ งได้รวบรวมการรายงานผลจากรายบุคคล 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานให้

สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากผลการดาํเนินงาน ปรากฎว่า ไดด้าํเนินการบรรลุ

เป้าหมายทุกภารกิจ โดยมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๑. การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจาํปี บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีร่วมกนัมากข้ึน และครอบคลุมทุกภารกิจ 

๒. บุคลากรควรมีการรายงานผลตามแผนปฏิบติัการทุกรายไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลรายงานต่อ

มหาวิทยาลยั 

๓. ควรมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในรายตวับ่งช้ีใหช้ดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ปีการศึกษา  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ  

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบบุคลากรจัดเก็บข้อมูลและงบประมาณในภาระงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือเตรียมรายงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. มอบคณะทาํงานด้านแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นําขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 

 

 



๘ 

 
๔.๓   เร่ือง   พจิารณา ร่าง แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํ ร่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ เพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และนาํผลการ

ประเมินไปพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดีข้ึนในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน และสถานท่ีในการใหบ้ริการ 

๒. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

๓. ดา้นสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร 

๔. ดา้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
  

มติ  

เห็นชอบ ร่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยจะดาํเนินการสอบถามผูรั้บบริการใน 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

๔.๔   เร่ือง   การดาํเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  และคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๖  นั้ น ในการน้ี  จึงแจ้งให้บุคลากรผู ้รับผิดชอบดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามมติการประชุม   

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี  ๒ /๒๕๕๖  

เม่ือวนัพฤหัสบดทีี ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

- อ นุ มั ติ ก ารยก เว้น ให้ พ นั ก ง าน วิ ท ย าลัย  ตํ าแห น่ ง เจ้ าห น้ า ท่ี บ ริห าร งาน  

วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา ท่ีมีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีเป็นพนกังานวิทยาลยั 

ตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นตํ่า  

ของพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภททัว่ไป เป็นการเฉพาะราย จาํนวน ๖ คน 

และหากตาํแหน่งว่างลงถือว่าส้ินสุดการยกเวน้ และจะตอ้งดาํเนินการขออนุมติักรอบ

อตัราต่อคณะทาํงานดา้นการบริหารอตัรากาํลงั 



๙ 

 
- อนุมติัในหลกัการให้ตาํแหน่งบริหารและอาํนวยการ กรณีได้รับตาํแหน่งให้ดาํรง

ตําแหน่งเดิมอีกวาระเป็นการต่อเน่ือง ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเป็นการต่อเน่ือง  

ทั้ ง น้ี ไม่ เกิน เพดานบัญ ชี เงิน เดือนขั้ นตํ่ าขั้ น สู ง  ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทบริหารและประเภทอาํนวยการ (โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

- เห็นชอบให้แกไ้ขประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 

กาํหนดหลกัเกณฑ์การสู่ตาํแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอาํนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๑) ดงัน้ี 

๑) ใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง ในอตัรา ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

๒) ใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง ในอตัรา ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

๓) กรณีมีตาํแหน่งทางวิชาการ มีสิทธิได้รับเงินประจาํตาํแหน่งทางวิชาการด้วย 

(ทั้งน้ีใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งหรือค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ได)้ 

- เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การกาํหนดเงินเดือนแรกบรรจุของพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งของ

มหาวิทยาลัย  (แก้ไข เพ่ิ ม เติม  ฉบับ ท่ี  ๓ ) พ .ศ . ๒๕๕๖  และมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการอัตราเงินเดือนพิเศษ  ไปกําหนดหลักเกณฑ์โดยใช้ดุลยพินิจ 

ใหน้อ้ยท่ีสุด 

- ไม่เห็นชอบ การเสนอขอแต่งตั้ งรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

เพิ่มเติม (คนท่ี ๓) ทั้งน้ีใหด้าํเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาํแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ท่ีได้รับแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  

หรือ ประเภทอาํนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- อนุมติัในหลกัการกาํหนดกรอบอตัรา และกาํหนดตาํแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั 

ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจําหน่วย

ประสานงาน กรุงเทพมหานคร อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ ๙,๑๒๐ บาท และค่าตอบแทน 

๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นการเฉพาะราย 



๑๐ 

 
๒. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คร้ังที่  ๓ /๒๕๕๖  

เม่ือวนัศุกร์ที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

- อนุมัติการจ้าง  นายไพบู ลย์ ประโมจนี ย์ วุฒิ  D.Sc. (Soil Science) อายุ  ๖๙  ปี  

เป็ น ลู ก จ้ า งข อ งมห าวิ ท ย าลั ย  ส ายคณ าจ าร ย์  (ก ร ณี ผู ้ มี อ ายุ เกิ น  ๖ ๐  ปี )  

สังกดัคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน มีกาํหนด ๑ ปี ตั้งแต่วนัท่ี ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ จนถึงวนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

- อนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์อนันต์  อารีย์พงศ์ วุฒิ  ศศ.ม.(จารึกตะวนัออก)  

อายุ ๖๗  ปี เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (กรณีผู ้มีอายุเกิน ๖๐ ปี)  

ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกําหนด ๑ ปี  

เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖ 

- ไม่เห็นชอบการจ่ายเงินเดือนเป็นการต่อเน่ือง ในการดํารงตําแหน่งรองคณบดี 

คณะนิติศาสตร์  เน่ืองจากการเข้าสู่ตําแหน่งรองคณบดี  เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้สู่

ตาํแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการท่ีไดรั้บการแต่ตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ประเภทบริหาร หรือประเภทอาํนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 

กาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้สู่ตาํแหน่งของพนกังานวิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา  

ท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกเป็นประกาศ 

- อนุมัติการจ้าง Mr. Chiaki Murayama เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลยั ประเภทลูกจ้าง 

ชาวต่างประเทศ ระยะเวลาการจา้งตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ มิถุนายน – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 

และอนุมัติหลักการในการจ้าง Mr. Chiaki Murayama ต่อเน่ืองในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 

มติ รับทราบและมอบบุคลากรผูรั้บผิดชอบดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 



๑๑ 

 
ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

๕.๑   เร่ือง   การปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ้ ๗ กาํหนดให้มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์

และบุคลากรสายสนับสนุน  นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการปรับปรุง 

การดาํเนินงานการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

สมาชิกท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. แผนพฒันาบุคลากรท่ีผ่านมา ไม่ไดมี้การกาํหนดงบประมาณไว ้ดงันั้น ปีงบประมาณ

ต่อไป ควรมีการกาํหนดงบประมาณเพ่ือใหบุ้คลากรเขา้รับการพฒันา 

๒. การพิจารณาส่งบุคลากรเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ควรสอดคลอ้งกบั

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 

มติ เห็นชอบใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง  

 

เลกิประชุมเวลา ๑๓.๕๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                            รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


