
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

วนัพฤหัสบดทีี่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๕๕ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

และห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

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

ผู้มาประชุม 

๑. อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล 
๒. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๓. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๔. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
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. นางสาวสมศรี  โชติการ    ติดภารกิจ 

๒. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๓. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    ติดภารกิจ 

๔. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    ติดภารกิจ 

๕. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๖. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   ติดภารกิจ 

๗. นางสาวพยอม  ธนมี    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๘. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๙. นายลาํพลู  ธะนะนิล    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 

  เม่ือครบองคป์ระชุม รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบและ 
ตอบขอ้ซกัถามของบุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. การประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ควรกาํหนดเวลาประชุม 
ให้ชัดเจน  โดยอาจจัดจํานวน ๑-๒  คร้ังต่อเดือน เพ่ือเป็นการพบปะแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น เพ่ือแกไ้ขและพฒันาหน่วยงานร่วมกนั 

๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจง้ยืนยนัการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 
๒๕๕๖  เป็น  ๑๒  เดือน  (มิ ถุนายน  ๒๕๕๖  – พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ) จึงทําให ้
การประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ต้องป รับ เป ล่ียนจาก เดิม ท่ี เคยกําหนดระยะเวลา  ๑๔  เดือน  เป็น  ๑๒  เดือน  
ดงันั้น จึงขอใหผู้รั้บผิดชอบเร่งดาํเนินการกิจกรรมตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 



๓ 

 
๓. การกาํหนดขอ้ตกลงร่วมการปฏิบัติงานรายบุคคล จะต้องสอดคล้องกับภาระงาน 

ท่ีปฏิบติั ขณะน้ีมหาวิทยาลยักาํลงัเร่งดาํเนินการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานกลางในแต่ละ
ภาระงาน  ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรทุกคนกรอกขอ้มูลภาระงานตามความเป็นจริง  
เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาต่อไป 

๔. การกาํหนดตวับ่งช้ีในเร่ืองปริมาณการเขา้ร่วมการพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร อาจไม่เหมาะสม เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ แต่ควรกาํหนดใน
ลกัษณะของผลลพัธ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม และนาํมาพฒันางานอยา่งไร 

๕. มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 
เพื่อปรับกระบวนทศัน์การทาํงานให้แก่บุคลากร โดยสํารวจเวลาท่ีบุคลากรสามารถ
เขา้ร่วมกิจกรรมได ้

๖. ขอให้บุคลากรสํารวจภาระงานของตนเองท่ียงัดาํเนินการไม่เสร็จ เร่งดาํเนินการให้
เรียบร้อยอยา่งรวดเร็ว เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน 

๗. การดาํเนินการตามตวับ่งช้ียทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน เร่ือง การรับฟังเสียง
ของลูกคา้/ผูรั้บบริการ จะตอ้งมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน การเปิดให้บริการ 
Facebook ของหน่วยงาน จะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยั ควรเขา้ตรวจสอบ
ข้อ มูลทุกวัน  และต้องมีผู ้รับผิดชอบ  โดยจะหารือ ร่วมกันกับผู ้ รับผิดชอบ 
เพื่อดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

๘. หากพนักงานมหาวิทยาลยั ไดรั้บผลการประเมินในระดบัดีเด่น จะตอ้งมีผลงานเชิง
ประจกัษณ์และมีคุณภาพ ใหส้อคลอ้งตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 

มต ิ รับทราบ และมอบผูรั้บผิดชอบดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 เน่ืองจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  ติดภารกิจในเวลา ๑๔ .๐๐  น .  
จึงมอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

๑.๒.๑  เร่ือง  รายงานสถานะการเงนิฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                                                        ณ วนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

  

        ฝ่ายบ ริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ได้ดําเนินการจัดทําสถานะการเงินของ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยจาํแนกประเภทตามเงินอุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได ้และเงินรับฝาก

มหาวิทยาลยั ณ วนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ดงัน้ี 

เงนิอุดหนุนรัฐบาล 
 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 

ร้อยละ ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗ 

ค่าจา้งชัว่คราว ๕๓๔,๖๐๐.๐๐ ๓๑๑,๘๕๐.๐๐ ๕๘.๓๓ ๒๒๒,๗๕๐.๐๐ ๔๑.๖๗ 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ ๗๐๓,๘๙๐.๑๘ ๙๗.๙๐ ๑๕,๑๐๙.๘๒ ๒.๑๐ 

เงินอุดหนุน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๑๑๓.๐๐ ๑๖.๐๘ ๖๒๕,๘๘๗.๐๐ ๘๓.๙๒ 

รวม ๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๓๙,๘๕๓.๑๘ ๕๔.๖๓ ๘๖๓,๗๔๖.๘๒ ๔๕.๓๗ 

 

เงนิรายได้ 
 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 

ร้อยละ ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗ 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ๓,๐๘๗,๘๒๑.๘๑ ๗๑๗,๔๒๕.๐๐ ๒๓.๒๓ ๒,๓๗๐,๓๙๖.๘๑ ๗๖.๗๗ 

ค่าสาธารณูปโภค ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ ๔๕,๕๘๑.๘๗ ๓๓.๖๑ ๙๐,๐๑๘.๑๓ ๖๖.๓๙ 

เงินอุดหนุน ๑๔,๒๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๓,๕๕๑.๙๘ ๗๘.๑๑ ๓,๑๒๖,๔๔๘.๐๒ ๒๒.๐๐ 

รายจ่ายอ่ืน ๖๙,๘๖๐.๑๙ ๑๙,๘๖๐.๑๙ ๒๘.๔๓ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑.๕๗ 

ค่าครุภณัฑ ์ ๙๐,๐๑๘.๐๐ ๙๐,๐๑๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๗,๖๖๓,๓๐๐.๐๐ ๑๒,๐๒๖.๔๓๗.๐๔ ๖๘.๐๙ ๕,๖๓๖,๘๖๒.๙๖ ๓๑.๙๑ 

 

 

 



๕ 

 
เงนิรับฝากมหาวทิยาลยั 
 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คดิเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลอื 

คดิเป็น 

ร้อยละ ต.ค.๕๖ – ๒๕ เม.ย.๕๗ 

กองทุนสาํรอง ๒๑,๔๑๙,๓๙๔.๕๒ ๗,๒๘๗,๐๑๗.๔๒  ๑๔,๑๓๒,๓๗๗.๑๐  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 

มต ิ รับทราบ และใหผู้รั้บผิดชอบเร่งดาํเนินการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
๑.๒.๒  เร่ือง  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร  

 
   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน  

โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในกลุ่มภารกิจต่าง  ๆ  ซ่ึ งนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเข้ารับ 

การพฒันาแลว้ จาํเป็นจะตอ้งมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ

พฒันามาใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน ซ่ึงกาํหนดเป็นตวับ่งช้ีบงัคบัของมหาวิทยาลยั  

   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีบุคลากรท่ีเขา้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

 

ลาํดบั หลกัสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. ประชุมสมัมนากลุ่มนิติกร ๔ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสงขลา  

- คร้ังท่ี ๑  เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- คร้ังท่ี ๒  เม่ือวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- คร้ังท่ี ๓  เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ 

นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ 

๒. ประชุมสัมมนากลุ่มนิติกรประจาํมหาวิทยาลัยและสถาบัน ประจาํปี 

๒๕๕๖ เร่ือง มาตรการบงัคบัทางปกครองและการบงัคบัคดีปกครอง  

เม่ือวนัท่ี ๑๒-๑๓ กนัยายน ๒๕๕๗ 

นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ 

นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ 

   



๖ 

 
ลาํดบั หลกัสูตร ผู้เข้ารับการอบรม 

๓. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการ

ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) เม่ือวนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ 

นายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ 

นายฐานิต  วงัวิวฒันข์จร 

๔. โครงการ “การพฒันางานวจิยัสาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุน” 

เม่ือวนัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ 

นางสาวธิดา จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

   ในการน้ี  ผู ้แทนบุคลากรท่ีได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความ รู้ความสามารถ  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นาํเสนอการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการเขา้ร่วมการพฒันาความรู้ ดงัน้ี 
 

๑. ประชุมสัมมนากลุ่มนิติกร ๔ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวดัสงขลา  

- คร้ังท่ี ๑  เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
- คร้ังท่ี ๒  เม่ือวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- คร้ังท่ี ๓  เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 

นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมสัมมนาดังกล่าว  

เป็นการประชุมนิติกรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดยนาํขอ้เท็จจริง ขอ้ดี การดาํเนินการทางวินยัมาหารือร่วมกนั 

และยึดคาํพิพากษามาเป็นปฏิบติั ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง เป็นตน้ ซ่ึงท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะว่า  

ควรนาํเสนอประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของฝ่าย และจดัทาํขอ้สรุปองคค์วามรู้เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 



๗ 

 
๒. ประชุมสัมมนากลุ่มนิติกรประจํามหาวิทยาลัยและสถาบัน ประจําปี ๒๕๕๖  

เร่ือง มาตรการบังคบัทางปกครองและการบังคบัคดปีกครอง  เมื่อวนัที ่๑๒-๑๓ กนัยายน ๒๕๕๗ 

   นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การสมัมนาดงักล่าว เป็นการสมัมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของนิติกรประจาํมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษา มีประเด็นเก่ียวกบัการดาํเนินการในคดี

ปกครองของมหาวิทยาลยั ท่ีจะไม่มีอาํนาจในการบงัคบัคดีแก่บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัฟ้องและคู่กรณีเหมือนกบั 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีในคดีแพง่ การประชุมดงักล่าว ไดเ้ชิญอยัการกบัศาลปกครองมาร่วมประชุมและรับทราบ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ย เพ่ือจะไดด้าํเนินการใหมี้การแต่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีในคดีปกครองต่อไป 
 

๓. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการประชุม 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

    นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ และนางสาวธิดา  จิตต์ล ํ้ าเลิศกุล แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า 

การประชุมดงักล่าวทาํใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบการจดัการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

ซ่ึงจะนาํมาปรับใชก้บัการจดัประชุมภายในมหาวิทยาลยั เป็นการช่วยลดการใชก้ระดาษ และใหข้อ้เสนอแนะว่า 

ระบบดงักล่าวไม่สามารถใชก้บัการประชุมท่ีมีคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกได ้เพราะไม่สามารถบนัทึก

รายช่ือกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกและตอ้งใชร้หสัผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IPASS) ในการเขา้ถึงขอ้มูล 

รวมถึงอีเมลท่ี์ใชแ้จง้กรรมการมีขอ้จาํกดั ตอ้งเป็นอีเมลข์องมหาวิทยาลยั ซ่ึงหากใชอี้เมลอ่ื์น ๆ อาจถูกบลอ็กจาก

ระบบไม่ให้ส่งข้อมูลได้ ดังนั้ น  จึงควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถบันทึกรายช่ือกรรมการซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกและสามารถออกรหสัผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บักรรมการได ้รวมถึงการพฒันาใหใ้ชอี้เมล์

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากอีเมล์ของมหาวิทยาลยัในการส่งอีเมล์ถึงกรรมการ  พร้อมกนัน้ี นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ  

ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ไดน้าํเสนอการใชง้านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ใหแ้ก่

สมาชิกท่ีประชุมรับทราบ และนาํมาทดลองใชก้บัการจดัประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 
๔. โครงการ  “การพัฒนางานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน”  เมื่อวันที่ ๑๒  

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

นางสาวธิดา  จิตต์ล ํ้าเลิศกุล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าการประชุมดงักล่าวทาํให้ไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันางานวิจยั โดยมีแนวทางในการนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใช้ คือ นํามาเป็นขอ้มูล 
ในการวางแผนจดัทาํหวัขอ้วิจยั และเผยแพร่ให้บุคลากรในฝ่ายท่ีสนใจไดรั้บทราบเก่ียวกบัการพฒันางานวิจยั
สาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุน การประชุมคร้ังน้ี แมจ้ะมีระยะเวลาในการอบรมน้อย แต่ทาํให้เขา้ใจภาพรวม
ของการพฒันางานวิจัยจากงานประจาํได้มาก ซ่ึงควรจัดโครงการลกัษณะดังกล่าวอีก โดยให้มีการปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจมากข้ึนและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต่้อได ้

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒ ) 
 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๓  เร่ือง  การใช้งานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ระบบใหม่  
 

        ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกบัสาํนกัคอมพิวเตอร์ ไดด้าํเนินการปรับปรุง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กล่าวคือ สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ติดตั้ง Plug In และรองรับการทาํงานไดทุ้ก Web Browser เช่น IE,  Safari, Firefox  นอกจากน้ี สามารถใชง้านได้

บนโทรศพัท์มือถือ และอุปกรณ์ Tablet และระบบยงัรองรับการบันทึกสั่งการ โดยไม่ต้องพิมพ์และเขียนใน

กระดาษไดด้ว้ย 
   

  ขอ้ดีของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ระบบใหม่ 

๑. เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนเอง มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงแก้ไข ได้ตามความต้องการ  
ซ่ึงระบบเดิมเป็นระบบท่ีซ้ือมาไม่สามารถแกไ้ขได ้

๒. รอบรับการทาํงานไดทุ้ก  Web Browser เช่น IE,  Safari, Firefox  เป็นตน้ 
๓. สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ ง Plug In เพิ่มเติมเหมือนในระบบเก่าทําให้ใช้งานได้

สะดวกยิง่ข้ึน 
๔. สามารถใชง้านไดบ้นโทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์ Tablet ทุกชนิด 
๕. ระบบมีความเช่ือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลมหาวิทยาลยัอตัโนมติั ซ่ึงระบบเดิมตอ้งเพ่ิมขอ้มูลเอง 
๖. รองรับการเกษียณหนงัสือผา่นระบบ โดยไม่ตอ้งพิมพแ์ลว้มาเกษียณดว้ยมือลงบนกระดาษ 



๙ 

 
  

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการเอกสารผ่านทางระบบใหม่

เป็นทางการแล้ว ตั้ งแต่วนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้บุคลากรทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารจากระบบ 

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย              

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๔  เร่ือง  การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผู้ปฏบิัตงิานในมหาวิทยาลยั 
 

       ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดแนวปฏิบัติจรรยาบรรณต่อตนเอง 

และวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน  จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

และผู ้ร่วมงานจรรยาบรรณต่อนิสิต  ผู ้รับบริการ  ประชาชน  และสังคม  ประกอบกับตัวบ่งช้ี ท่ี  ๒ .๔  

ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ขอ้ ๕ ไดก้าํหนดใหต้อ้งมีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ   

เพ่ือให้การดาํเนินการดงักล่าวดาํเนินไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด หัวหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  

โดยเนน้ย ํ้าในส่วนท่ี ๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน และหน่วยงาน ดงัน้ี 

         ข้อ ๑๓ ผู้ ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีความรับผิดชอบ เสมอภาค และปราศจากอคติ 

         ข้อ ๑๔ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกาํลังความสามารถ 

รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร ถกูต้อง และสมเหตสุมผล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นสาํคัญ 

         ข้อ ๑๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัอย่างเตม็ท่ี ไม่ละทิง้หน้าท่ีโดยไม่มีเหตอัุนสมควร 

         การละทิ้งหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย เป็นการกระทําผิด

จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัย หรือความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามสภาพแห่งความเสียหาย 



๑๐ 

 
         ข้อ ๑๖ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

อย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ

ตนเอง 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔ ) 
 

มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๕  เร่ือง  การดาํเนินการตามมตคิณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

         การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  

เม่ือวนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ออกประกาศเก่ียวกับการสนับสนุนการพฒันาบุคลากร สายคณาจารยแ์ละ 

สายสนบัสนุน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน จาํนวน ๒ ฉบบั ดงัน้ี 

๑. หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร (สายคณาจารย)์ จากกองทุนพฒันา
บุคลากรมหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร (สายสนบัสนุน) จากกองทุนพฒันา
บุคลากรมหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕ ) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง   ผลการเวียนแจ้งพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                                              และทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๑/๒๕๕๗  เมื่อวนัศุกร์ท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
    

ตาม ท่ี ได้กําหนดจัดประชุม บุคลากรสั งกัด ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม 

และเวียนแจง้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ ) 
 

มติ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของผู้ปฏิบตัิงาน 

                                ในมหาวทิยาลยั 
 

  ดว้ยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗  

เม่ือวนัพุธท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของ

ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี ๒ สายสนับสนุน และหลกัเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรม

การปฏิบติงานของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี ๒ สายสนับสนุน ซ่ึงฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  

จะนาํแบบขอ้ตกลงฯ และหลกัเกณฑ์การประเมินดงักล่าว มาใช้ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของฝ่าย 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

  ในการน้ี นางสาวธิดา  จิตต์ล ํ้ าเลิศกุล เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากาํหนดสมรรถนะและ

พฤติกรรมการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี ๒ สายสนบัสนุน 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 



๑๒ 

 
ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี ๒ สายสนบัสนุน ในหนา้ ๙ บุคลากรจะตอ้งปฏิบติัตามระดบัท่ีกาํหนด 

หากเวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึง จะทาํใหไ้ม่ไดรั้บคะแนนเตม็ 

๒. ควรปรับปรุงระดบัการประเมินสมรรถนะขอ้ ๒ การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน (Expertise)  

ให้คาํอธิบายในแต่ละระดบัมีความยืดหยุ่น โดยอาจปรับปรุงขอ้ความเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายของมหาวิทยาลยัในการเป็น E-University  

๓. ระดับการประเมินในสมรรถนะข้อ ๓ ด้านการบริการท่ีดี (Service Mind) ให้ใช้คะแนน

ประเมินของหน่วยงาน 

๔. ระดับการประเมินสมรรถนะในข้อ ๔  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)  ควรปรับปรุง

คาํอธิบายใหเ้ป็นขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานกบัมหาวิทยาลยัรวมกนั ส่วนจาํนวน

คร้ังใหป้รับค่าระดบัคร้ังละ ๑ คะแนน 

 

มติ  

๑. เห็นชอบในหลักการกาํหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํงบประมาณ ๒๕๕๗  

๒. มอบนางสาวธิดา  จิตตล์ํ้าเลิศกลุ  ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 

 

๔.๒   เร่ือง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารกลางและ 

                   ทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดอืน 
 

   ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดล้งนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยกาํหนดค่าเป้าหมายในการปฏิบติังานในระดบัดีมาก 

ค่าเฉล่ีย ๔.๘๒  สําหรับผลการปฏิบัติงานรอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗)  

ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง ค่าเฉล่ีย ๒.๔๘ โดยมีผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 

 



๑๓ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

การดาํเนินการรอบ ๙ เดอืน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

ส่วนที ่๑  องค์ประกอบคุณภาพ    

องคป์ระกอบท่ี ๑   ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ ๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช ้

องคป์ระกอบท่ี ๒  การผลิตบณัฑิต ๕.๐๐ ๔.๐๐  ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๗  การบริหารจดัการ ๕.๐๐ ๒.๗๕ พอใช ้

องคป์ระกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๙   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๑ ๔.๘๔ ๓.๓๘ พอใช้ 

ส่วนที ่๒  จุดเน้นนโยบายและตัวบ่งช้ีระดบัองค์กร (Corporate KPI)  

               ของมหาวทิยาลยัทักษิณ 

   

จุดเนน้และนโยบายของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๒ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี

ส่วนที ่๓  ยุทธศาสตร์การพฒันา    

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑   พฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารมหาวทิยาลยัท่ีมี 

                            ประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ ๑.๕๐ ตอ้ง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การมุ่งเนน้ลูกคา้/ผูรั้บบริการ (Customer Focus) ๔.๐๐ ๒.๐๐ ตอ้ง

ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๓ ๔.๖๗ ๑.๖๗ ต้อง

ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ทั้งหมด ๔.๘๒ ๓.๐๘ พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก ๒.๔๘ 

 

ในการน้ี หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการปฏิบติังาน

รอบ ๙ เดือน และติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานแต่ละรายตัวบ่งช้ีตามระบบประกันคุณภาพและ

แผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 



๑๔ 

 
   

  สมาชิกท่ีประชุมไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานรอบ ๙ เดือน และมีความเห็นว่า การท่ีมหาวิทยาลยั

ได้ เป ล่ี ยนแปลงรอบการประ เมิน ใน ปี การ ศึกษ า  ๒๕๕๖  เป็ น  ๑๒  เดื อน  (๑  มิ ถุน ายน  ๒๕๕๖  –  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  จึงจาํเป็นต้องเร่งดาํเนินการในตวับ่งช้ีต่าง ๆ ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะใน

ยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑   พฒันาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยัท่ีประสิทธิภาพ 

๑.  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑    พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลยั   

      -    ขณะน้ีไดด้าํเนินการเกือบครบทุกขั้นตอนแลว้ และมอบนางปุณญาดา  สุวรรณมณี  

                                                  จดัประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อีกคร้ัง 

 

๒.  ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒    พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล   

-    มอบนางปุญชรัสม์ิ   บุญรักษา จัดประชุมร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให ้

           ผลการดาํเนินงานตามขอ้ ๑ บรรลุเป้าหมาย 

-   การดาํเนินการในขอ้ ๔  ให้ใชแ้บบประเมินของสํานักคอมพิวเตอร์ และประสานให ้

            สํานักคอมพิวเตอร์เร่งดาํเนินการจดัทาํหนังสือเชิญชวนให้บุคลากรประเมินระบบ 

             ดงักล่าว 

-   ขอ้ ๕  มอบนางสาววรรณา  เหมทานนท์ ศึกษาขอ้มูลผลการประเมินเปรียบเทียบกบั   

           มหาวิทยาลยัอ่ืน 
  

ยุทธศาสตร์ที ่๒   การมุ่งเน้นลูกค้า / ผู้รับบริการ (Customer Focus) 

๑. บุคลากรควรมีการบนัทึกขอ้ร้องเรียนทางโทรศพัทด์ว้ย 

๒. การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง Facebook เป็นช่องทางท่ีนิยมของผูติ้ดตาม

ข่าวสารในขณะน้ี แต่ในขณะเดียวกนั อาจเป็นช่องทางท่ีบุคคลอ่ืนสามารถเขียนขอ้ความ 

ท่ีไม่ตอ้งการของหน่วยงานได ้

 



๑๕ 

 
๓. การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใน Facebook ควรมีการขออนุญาตหัวหน้าฝ่ายเพื่อเป็นการ

กลัน่กรองขอ้มูลในอีกระดบัหน่ึง 

๔. การสร้างหน้า Facebook ในการประชาสัมพันธ์  อาจจัดทําในลักษณะเป็น Fanpage  

ของหน่วยงาน โดยไม่ตอ้งขอเป็นเพ่ือนกบับุคคลอ่ืน 
 

มต ิ มอบผูรั้บผดิชอบดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

  - ไม่มี - 

 

เลกิประชุมเวลา ๑๕.๕๕  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 


