รายงานการประชุมบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๕๕ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุ ม ๓ ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
---------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิ พงศ์
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล
นางสาวพณวรรณ ยามาเจริ ญ
นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
นางสุภาพร สิ กพันธ์
นางรุ จิรา แก้วคีรีวรรณ
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ

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

๒

ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นางสาวสมศรี โชติการ

ติดภารกิจ

๒. นายจิตตพล ช่วยหนู

ติดภารกิจ

๓. นางลลิดา นันทวงศ์

ติดภารกิจ

๔. นางสําราญ ชูจนั ทร์

ติดภารกิจ

๕. นายเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง

ติดภารกิจ

๖. นายธี รวิทย์ มงคลสวัสดิ์

ติดภารกิจ

๗. นางสาวพยอม ธนมี

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

๘. นางสาววัลภา ทับแก้ว

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

๙. นายลําพูล ธะนะนิล

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

เริ่มประชุ มเวลา ๑๓.๑๕ น.
เมื่ อครบองค์ประชุม รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน
ที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบและ
ตอบข้อซักถามของบุคลากรในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประชุ มบุคลากรฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ควรกําหนดเวลาประชุ ม
ให้ ชัด เจน โดยอาจจัด จํา นวน ๑-๒ ครั้ งต่ อ เดื อ น เพื่ อ เป็ นการพบปะแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น เพื่อแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานร่ วมกัน
๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งยืนยันการประเมิ นคุณ ภาพปี การศึ กษา
๒๕๕๖ เป็ น ๑๒ เดื อ น (มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗) จึ ง ทํ า ให้
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ประจําปี การศึ ก ษา ๒๕๕๖ ของมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นจากเดิ ม ที่ เคยกํ า หนดระยะเวลา ๑๔ เดื อ น เป็ น ๑๒ เดื อ น
ดังนั้น จึงขอให้ผรู ้ ับผิดชอบเร่ งดําเนินการกิจกรรมตามแผนและเป้ าหมายที่กาํ หนด

๓

๓. การกําหนดข้อ ตกลงร่ วมการปฏิ บ ัติ งานรายบุ คคล จะต้องสอดคล้องกับ ภาระงาน
ที่ปฏิบตั ิ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังเร่ งดําเนิ นการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานกลางในแต่ละ
ภาระงาน ดังนั้น จึ งขอให้บุคลากรทุ กคนกรอกข้อมูลภาระงานตามความเป็ นจริ ง
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๔. การกําหนดตัวบ่ งชี้ ในเรื่ องปริ มาณการเข้าร่ วมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร อาจไม่เหมาะสม เนื่ องจากไม่ได้เป็ นตัวบ่งชี้ เชิ งคุณภาพ แต่ควรกําหนดใน
ลักษณะของผลลัพธ์จากการเข้าร่ วมกิจกรรม และนํามาพัฒนางานอย่างไร
๕. มอบหั ว หน้ า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด กิ จ กรรมนอกสถานที่
เพื่อปรับกระบวนทัศน์การทํางานให้แก่บุคลากร โดยสํารวจเวลาที่บุคลากรสามารถ
เข้าร่ วมกิจกรรมได้
๖. ขอให้บุคลากรสํารวจภาระงานของตนเองที่ ยงั ดําเนิ นการไม่เสร็ จ เร่ งดําเนิ นการให้
เรี ยบร้อยอย่างรวดเร็ ว เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรี ยนต่อหน่วยงาน
๗. การดําเนิ นการตามตัวบ่งชี้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาของหน่ วยงาน เรื่ อง การรับฟั งเสี ยง
ของลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ จะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่ชดั เจน การเปิ ดให้บริ การ
Facebook ของหน่ วยงาน จะต้องมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย ควรเข้าตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ทุ ก วัน และต้ อ งมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ โดยจะหารื อร่ วมกั น กั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง
๘. หากพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินในระดับดี เด่น จะต้องมีผลงานเชิ ง
ประจักษณ์และมีคุณภาพ ให้สอคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
มติ

รับทราบ และมอบผูร้ ับผิดชอบดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

เนื่ อ งจากรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล ติ ด ภารกิ จ ในเวลา ๑๔.๐๐ น.
จึงมอบหมายให้หวั หน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ปฏิบตั ิหน้าที่แทน

๔

๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานสถานะการเงินฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ด ํ า เนิ นการจั ด ทํ า สถานะการเงิ น ของ
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยจําแนกประเภทตามเงินอุดหนุ นรัฐบาล เงินรายได้ และเงินรับฝาก
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
เงินอุดหนุนรัฐบาล
หมวด

งบประมาณ

เบิกจ่ าย

คิดเป็ น

ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗

ร้ อยละ

คิดเป็ น

คงเหลือ

ร้ อยละ

ค่าจ้างชัว่ คราว

๕๓๔,๖๐๐.๐๐

๓๑๑,๘๕๐.๐๐ ๕๘.๓๓

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๗๑๙,๐๐๐.๐๐

๗๐๓,๘๙๐.๑๘ ๙๗.๙๐

เงินอุดหนุน

๖๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๔,๑๑๓.๐๐ ๑๖.๐๘

๖๒๕,๘๘๗.๐๐ ๘๓.๙๒

๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐

๑,๐๓๙,๘๕๓.๑๘ ๕๔.๖๓

๘๖๓,๗๔๖.๘๒ ๔๕.๓๗

รวม

๒๒๒,๗๕๐.๐๐ ๔๑.๖๗
๑๕,๑๐๙.๘๒

๒.๑๐

เงินรายได้
หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
๓,๐๘๗,๘๒๑.๘๑

ค่าสาธารณูปโภค

๑๓๕,๖๐๐.๐๐

เงินอุดหนุน

๑๔,๒๘๐,๐๐๐

เบิกจ่ าย

คิดเป็ น

ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗

ร้ อยละ

๔๕,๕๘๑.๘๗ ๓๓.๖๑

๙๐,๐๑๘.๑๓ ๖๖.๓๙

๑๑,๑๕๓,๕๕๑.๙๘ ๗๘.๑๑ ๓,๑๒๖,๔๔๘.๐๒ ๒๒.๐๐

๖๙,๘๖๐.๑๙

๑๙,๘๖๐.๑๙ ๒๘.๔๓

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

๙๐,๐๑๘.๐๐

๙๐,๐๑๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๑๗,๖๖๓,๓๐๐.๐๐

ร้ อยละ

๗๑๗,๔๒๕.๐๐ ๒๓.๒๓ ๒,๓๗๐,๓๙๖.๘๑ ๗๖.๗๗

รายจ่ายอื่น
รวม

คิดเป็ น

คงเหลือ

๑๒,๐๒๖.๔๓๗.๐๔

๖๘.๐๙

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑.๕๗
๐.๐๐

๐.๐๐

๕,๖๓๖,๘๖๒.๙๖

๓๑.๙๑

๕

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย
หมวด
กองทุนสํารอง

งบประมาณ
๒๑,๔๑๙,๓๙๔.๕๒

เบิกจ่ าย

คิดเป็ น

ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗

ร้ อยละ

๗,๒๘๗,๐๑๗.๔๒

คงเหลือ

คิดเป็ น
ร้ อยละ

๑๔,๑๓๒,๓๗๗.๑๐

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ )
มติ

รับทราบ และให้ผรู ้ ับผิดชอบเร่ งดําเนินการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย
๑.๒.๒ เรื่อง การถ่ ายทอดองค์ ความรู้จากการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ได้จดั ทําแผนพัฒ นาบุ คลากรของหน่ วยงาน

โดยให้ ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ การพั ฒ นาในกลุ่ ม ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ซึ่ งนอกจากจะมี ก ารส่ งบุ ค ลากรเข้ า รั บ
การพัฒนาแล้ว จําเป็ นจะต้องมีระบบการติ ดตามให้บุคลากรสายสนับสนุ นนําความรู ้ และทักษะที่ ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ งกําหนดเป็ นตัวบ่งชี้บงั คับของมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา ๒๕๕๖ มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้
ลําดับ

หลักสู ตร

ผู้เข้ ารับการอบรม

๑.

ประชุมสัมมนากลุ่มนิติกร ๔ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดสงขลา

นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายธีรวิทย์ มงคลสวัสดิ์

๒.

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖
ประชุ ม สั ม มนากลุ่ ม นิ ติ ก รประจํา มหาวิ ท ยาลัย และสถาบัน ประจํา ปี
๒๕๕๖ เรื่ อง มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง

นายธีรวิทย์ มงคลสวัสดิ์

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์

๖
ลําดับ

หลักสู ตร

ผู้เข้ ารับการอบรม

๓.

โครงการถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ เชิ งปฏิ บ ัติ ก าร การใช้งานระบบจัด การ

นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร

๔.

โครงการ “การพัฒนางานวิจยั สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ในการนี้ ผู ้ แ ทนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรมพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ นําเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเข้าร่ วมการพัฒนาความรู ้ ดังนี้
๑. ประชุ มสั มมนากลุ่มนิติกร ๔ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดสงขลา
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖
นายพิ สิ ษ ฐ์ มงคลสวัส ดิ์ แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การประชุ ม สั ม มนาดัง กล่ า ว
เป็ นการประชุ ม นิ ติ ก รจากมหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิ ท ยาลัยทัก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ สงขลา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยนําข้อเท็จจริ ง ข้อดี การดําเนิ นการทางวินยั มาหารื อร่ วมกัน
และยึดคําพิพากษามาเป็ นปฏิ บตั ิ ทั้งในคดี แพ่ง คดี อาญา คดี ปกครอง เป็ นต้น ซึ่ งที่ ประชุ มมี ขอ้ เสนอแนะว่า
ควรนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย และจัดทําข้อสรุ ปองค์ความรู ้เพื่อเผยแพร่ ต่อไป

๗

๒. ประชุ มสั มมนากลุ่ มนิ ติกรประจํามหาวิทยาลัยและสถาบัน ประจําปี ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการสัมมนาดังกล่าว เป็ นการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของนิ ติกรประจํามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นเกี่ยวกับการดําเนิ นการในคดี
ปกครองของมหาวิทยาลัย ที่จะไม่มีอาํ นาจในการบังคับคดี แก่บุคคลที่มหาวิทยาลัยฟ้ องและคู่กรณี เหมือนกับ
เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่ง การประชุมดังกล่าว ได้เชิญอัยการกับศาลปกครองมาร่ วมประชุมและรับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นด้วย เพื่อจะได้ดาํ เนินการให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีปกครองต่อไป
๓. โครงการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เชิ งปฏิบัติการ การใช้ งานระบบจั ดการประชุ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ และนางสาวธิ ดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประชุมดังกล่าวทําให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting)
ซึ่ งจะนํามาปรับใช้กบั การจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัย เป็ นการช่วยลดการใช้กระดาษ และให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้กบั การประชุมที่มีคณะกรรมการเป็ นบุคคลภายนอกได้ เพราะไม่สามารถบันทึก
รายชื่อกรรมการซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกและต้องใช้รหัสผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPASS) ในการเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงอีเมล์ที่ใช้แจ้งกรรมการมีขอ้ จํากัด ต้องเป็ นอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งหากใช้อีเมล์อื่น ๆ อาจถูกบล็อกจาก
ระบบไม่ ใ ห้ ส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารพัฒ นาระบบให้ ส ามารถบั น ทึ ก รายชื่ อ กรรมการซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกและสามารถออกรหัสผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั กรรมการได้ รวมถึงการพัฒนาให้ใช้อีเมล์
อื่ น ๆ นอกเหนื อจากอี เมล์ของมหาวิทยาลัยในการส่ งอี เมล์ถึงกรรมการ พร้ อมกันนี้ นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ
ในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ได้นาํ เสนอการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting) ให้แก่
สมาชิกที่ประชุมรับทราบ และนํามาทดลองใช้กบั การจัดประชุมในครั้งนี้ดว้ ย

๘

๔. โครงการ “การพัฒนางานวิจัยสํ าหรั บบุ คลากรสายสนั บสนุ น” เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นางสาวธิ ดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมดังกล่าวทําให้ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจยั โดยมี แนวทางในการนําความรู ้ ที่ได้มาปรั บใช้ คือ นํามาเป็ นข้อมูล
ในการวางแผนจัดทําหัวข้อวิจยั และเผยแพร่ ให้บุคลากรในฝ่ ายที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจยั
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุ น การประชุมครั้งนี้ แม้จะมีระยะเวลาในการอบรมน้อย แต่ทาํ ให้เข้าใจภาพรวม
ของการพัฒ นางานวิจ ัยจากงานประจําได้ม าก ซึ่ งควรจัดโครงการลัก ษณะดังกล่ าวอี ก โดยให้มี ก ารปฏิ บ ัติ
เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อได้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒ )
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่อง การใช้ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่ วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาํ เนินการปรับปรุ ง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กล่าวคือ สามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ ง
ติดตั้ง Plug In และรองรับการทํางานได้ทุก Web Browser เช่ น IE, Safari, Firefox นอกจากนี้ สามารถใช้งานได้
บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ Tablet และระบบยังรองรั บ การบัน ทึ ก สั่ งการ โดยไม่ ต ้อ งพิ ม พ์แ ละเขี ย นใน
กระดาษได้ดว้ ย
ข้อดีของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่
๑. เป็ นระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น เอง มี ค วามยืด หยุ่น สามารถปรั บ ปรุ งแก้ไข ได้ต ามความต้อ งการ
ซึ่ งระบบเดิมเป็ นระบบที่ซ้ื อมาไม่สามารถแก้ไขได้
๒. รอบรับการทํางานได้ทุก Web Browser เช่น IE, Safari, Firefox เป็ นต้น
๓. สามารถใช้งานได้โ ดยไม่ ต ้อ งติ ด ตั้ง Plug In เพิ่ ม เติ ม เหมื อ นในระบบเก่ าทําให้ใ ช้งานได้
สะดวกยิง่ ขึ้น
๔. สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ Tablet ทุกชนิด
๕. ระบบมีความเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ ซึ่ งระบบเดิมต้องเพิ่มข้อมูลเอง
๖. รองรับการเกษียณหนังสื อผ่านระบบ โดยไม่ตอ้ งพิมพ์แล้วมาเกษียณด้วยมือลงบนกระดาษ

๙

ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้เริ่ มดําเนินการจัดการเอกสารผ่านทางระบบใหม่
เป็ นทางการแล้ว ตั้งแต่ วนั ที่ ๓ มี น าคม ๒๕๕๗ จึ งขอให้บุ คลากรทุ ก คนติ ด ตามข้อ มู ลข่ าวสารจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
มติ

รับทราบ
๑.๒.๔ เรื่อง การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก ําหนดแนวปฏิ บ ัติ จ รรยาบรรณต่ อ ตนเอง
และวิชาชี พ จรรยาบรรณต่ อการปฏิ บตั ิ งานและหน่ วยงาน จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญ ชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชา
และผู ้ร่ วมงานจรรยาบรรณต่ อ นิ สิ ต ผู ้รั บ บริ การ ประชาชน และสั ง คม ประกอบกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๔
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ ๕ ได้กาํ หนดให้ตอ้ งมีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณ
อาจารย์แ ละบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้ ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ถื อ ปฏิ บ ัติ
เพื่อให้การดําเนิ นการดังกล่าวดําเนิ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
แจ้งให้ ที่ ประชุ มทราบจรรยาบรรณของผู้ปฏิ บ ัติ งานในมหาวิ ทยาลัย เพื่ อถื อเป็ นแนวปฏิ บ ัติ ในการปฏิ บ ัติ งาน
โดยเน้นยํ้าในส่ วนที่ ๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน และหน่วยงาน ดังนี้
ข้ อ ๑๓

ผู้ ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต

มุ่งผลสั มฤทธิ์ ของงาน มีความรั บผิดชอบ เสมอภาค และปราศจากอคติ
ข้ อ ๑๔

ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ทยาลัยพึ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อย่ างเต็ม กําลังความสามารถ

รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้ อง และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเป็ นสําคัญ
ข้ อ ๑๕

ผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัยพึ งประพฤติตนเป็ นผู้ตรงต่ อเวลา และใช้ เวลาให้

เป็ นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยอย่ างเต็มที่ ไม่ ละทิ ง้ หน้ าที่โดยไม่ มีเหตุอันสมควร
การละทิ ้งหน้ าที่ โดยไม่ มี เหตุผ ลสมควร หรื อโดยมี พ ฤติ ก ารณ์ อั น แสดงถึ งความจงใจ
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

๑๐

ข้ อ ๑๖

ผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิ ทยาลัยพึ งดูแลรั กษาและใช้ ทรั พย์ สินของทางราชการ

อย่ างประหยัด คุ้มค่ า โดยระมัดระวังมิ ให้ เสี ยหายหรื อสิ ้นเปลื องเยี่ ยงวิ ญ ญูชนจะพึ งปฏิ บัติต่อทรั พย์ สินของ
ตนเอง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔ )
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗

เมื่ อวันที่ ๗ มี นาคม ๒๕๕๗ ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับการสนับสนุ นการพัฒ นาบุ คลากร สายคณาจารย์และ
สายสนับสนุน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) จากกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) จากกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕ )
มติ

รับทราบ

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการเวียนแจ้ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
ตามที่ ได้ ก ํ า หนดจั ด ประชุ ม บุ คลากรสั ง กั ด ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อวันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ ม
และเวียนแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ )
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ สายสนับสนุ น และหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติ กรรม
การปฏิ บติ งานของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ สายสนับสนุ น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารและทรั พยากรบุคคล
จะนําแบบข้อตกลงฯ และหลักเกณฑ์การประเมิ นดังกล่าว มาใช้ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ในการนี้ นางสาวธิ ด า จิ ต ต์ล้ าํ เลิ ศ กุ ล เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากําหนดสมรรถนะและ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ สายสนับสนุน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )

๑๒

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สมรรถนะและพฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ติ ง านของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง าน
ในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ สายสนับสนุน ในหน้า ๙ บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิตามระดับที่กาํ หนด
หากเว้นข้อใดข้อหนึ่ง จะทําให้ไม่ได้รับคะแนนเต็ม
๒. ควรปรับปรุ งระดับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน (Expertise)
ให้คาํ อธิ บายในแต่ละระดับมี ความยืดหยุ่น โดยอาจปรั บปรุ งข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็ น E-University
๓. ระดับ การประเมิ น ในสมรรถนะข้อ ๓ ด้านการบริ การที่ ดี (Service Mind) ให้ ใช้คะแนน
ประเมินของหน่วยงาน
๔. ระดับการประเมิ นสมรรถนะในข้อ ๔ ความร่ วมแรงร่ วมใจ (Teamwork) ควรปรั บปรุ ง
คําอธิ บายให้เป็ นข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยรวมกัน ส่ วนจํานวน
ครั้งให้ปรับค่าระดับครั้งละ ๑ คะแนน
มติ
๑. เห็ น ชอบในหลัก การกําหนดเกณฑ์ก ารประเมิ น สมรรถนะและพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ งานของ
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจํางบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบนางสาวธิ ดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน
ตามที่ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิงาน ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยกําหนดค่าเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานในระดับดีมาก
ค่ าเฉลี่ ย ๔.๘๒ สําหรั บ ผลการปฏิ บ ัติ งานรอบ ๙ เดื อ น (๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ – ๒๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๗)
ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง ค่าเฉลี่ย ๒.๔๘ โดยมีผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

๑๓

องค์ ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

การดําเนินการรอบ ๙ เดือน
ระดับการ

ปี การศึกษา ๒๕๕๖

คะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

๕.๐๐

๓.๐๐

พอใช้

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารจัดการ

๕.๐๐

๒.๗๕

พอใช้

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๔.๘๔

๓.๓๘

พอใช้

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๑.๕๐

ต้อง

ดําเนินงาน

ส่ วนที่ ๑ องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนนเฉลีย่ ส่ วนที่ ๑
ส่ วนที่ ๒ จุดเน้ นนโยบายและตัวบ่ งชี้ระดับองค์ กร (Corporate KPI)
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ
คะแนนเฉลีย่ ส่ วนที่ ๒
ส่ วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิ ทธิภาพ

ปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การมุ่งเน้นลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ (Customer Focus)

๔.๐๐

๒.๐๐

ต้อง
ปรับปรุ ง

คะแนนเฉลีย่ ส่ วนที่ ๓

๔.๖๗

๑.๖๗

ต้ อง
ปรับปรุ ง

คะแนนเฉลีย่ ทั้งหมด
คะแนนเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

๔.๘๒

๓.๐๘

พอใช้

๒.๔๘

ในการนี้ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
รอบ ๙ เดื อ น และติ ด ตามความก้า วหน้ า ในการดํา เนิ น งานแต่ ล ะรายตัว บ่ ง ชี้ ตามระบบประกัน คุ ณ ภาพและ
แผนปฏิบตั ิการ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อผลักดันให้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ )

๑๔

สมาชิกที่ประชุมได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๙ เดือน และมีความเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัย
ได้ เ ป ลี่ ยน แป ลงรอบ การป ระเมิ น ใน ปี การศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๖ เป็ น ๑๒ เดื อน (๑ มิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๕ ๖ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จึ งจําเป็ นต้องเร่ งดําเนิ น การในตัว บ่ งชี้ ต่ าง ๆ ที่ ยงั ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของหน่วยงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่ประสิทธิภาพ
๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย
-

ขณะนี้ได้ดาํ เนินการเกือบครบทุกขั้นตอนแล้ว และมอบนางปุณญาดา สุ วรรณมณี
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อีกครั้ง

๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
-

มอบนางปุ ญ ชรั ส มิ์ บุ ญ รั ก ษา จัด ประชุ ม ร่ ว มกับ สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้
ผลการดําเนินงานตามข้อ ๑ บรรลุเป้ าหมาย

-

การดําเนิ นการในข้อ ๔ ให้ใช้แบบประเมิ นของสํานักคอมพิวเตอร์ และประสานให้
สํานักคอมพิ วเตอร์ เร่ งดําเนิ นการจัดทําหนังสื อเชิ ญชวนให้บุคลากรประเมิ นระบบ
ดังกล่าว

-

ข้อ ๕ มอบนางสาววรรณา เหมทานนท์ ศึกษาข้อมูลผลการประเมินเปรี ยบเที ยบกับ
มหาวิทยาลัยอื่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การมุ่งเน้ นลูกค้ า / ผู้รับบริการ (Customer Focus)
๑. บุคลากรควรมีการบันทึกข้อร้องเรี ยนทางโทรศัพท์ดว้ ย
๒. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทาง Facebook เป็ นช่ องทางที่ นิ ยมของผูต้ ิ ดตาม
ข่าวสารในขณะนี้ แต่ในขณะเดียวกัน อาจเป็ นช่องทางที่บุคคลอื่นสามารถเขียนข้อความ
ที่ไม่ตอ้ งการของหน่วยงานได้

๑๕

๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน Facebook ควรมี การขออนุ ญาตหัวหน้าฝ่ ายเพื่อเป็ นการ
กลัน่ กรองข้อมูลในอีกระดับหนึ่ง
๔. การสร้ างหน้ า Facebook ในการประชาสั ม พัน ธ์ อาจจัด ทําในลักษณะเป็ น Fanpage
ของหน่วยงาน โดยไม่ตอ้ งขอเป็ นเพื่อนกับบุคคลอื่น
มติ

มอบผูร้ ับผิดชอบดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๕๕ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

