รายงานการประชุ มบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุ มสั ตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
---------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิ พงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
นางสําราญ ชูจนั ทร์

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล
นายธี รวิทย์ มงคลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
นักวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวพณวรรณ ยามาเจริ ญ
นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
นางสุภาพร สิ กพันธ์
นางรุ จิรา แก้วคีรีวรรณ
นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ

เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

เลขานุการ

๒

ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นายจิตตพล ช่วยหนู

ติดภารกิจ

๒. นายเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง

ติดภารกิจ

๓. นางสาวพยอม ธนมี

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

๔. นางสาววัลภา ทับแก้ว

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

๕. นายลําพูล ธะนะนิล

ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากกรุ งเทพมหานคร

เริ่มประชุ มเวลา ๑๓.๔๕ น.
เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง มติการประชุ มคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ไม่ เห็ น ชอบการกํา หนดเงิ น สมนาคุ ณ พิ เศษกรณี ที่ มี พ ัน ธะผู ก พัน กับ หน่ ว ยงานอื่ น
เกิ น ก ว่ า ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บ าท ข อ งน าย ม น ต์ ชั ย อิ น ท เรื อ ง เนื่ อ งจ าก ป ร ะ ก าศ
คณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์การสนับสนุ นการ
พัฒ นาบุ ค ลากร (สายคณาจารย์) ได้ก ํา หนดอัต ราการจ่ า ยเงิ น สมนาคุ ณ พิ เศษกรณี
บุ คคลภายนอกซึ่ งมี คุณ วุฒิ ระดับปริ ญ ญาเอกและได้รับ การบรรจุ แต่ งตั้งเป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยไว้แล้ว ประกอบกับการเห็นชอบการกําหนดเงินสมนาคุณพิเศษเพื่อชดใช้ทุน
ในลักษณะดังกล่าว อาจส่ งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยได้
๒. เห็ น ชอบในหลัก การของร่ า ง ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ว่ า ด้ว ย พนัก งานสมทบ
(Adjunct Staff) และมอบให้ ฝ่ ายเลขานุ การ ปรั บ แก้ ข ้ อ ความ เป็ นร่ าง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ยผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษ พ.ศ.๒๕๕๗ ก่ อ นเสนอที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓

๓. เห็นชอบ ร่ าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง กองทุน
พัฒ นาบุ คลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่ อการพัฒ นา ตามข้อเสนอแนะของที่ ประชุ มและ
ออกเป็ นประกาศ
มติ

รับทราบ และมอบผูร้ ับผิดชอบดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงาน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
รอบ ๑๑ เดือน

ตามที่ฝ่ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิ บตั ิงาน ประจําปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๖ (๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยกํา หนดค่ าเป้ าหมายในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ ในการนี้ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๑๑ เดื อน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล อยู่ ใ นระดับ ดี ค่ า เฉลี่ ย ๓.๘๓
โดยมีผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

องค์ ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

การดําเนินการรอบ ๑๑ 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

๔.๓๓

ดี

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๔.๘๔

๔.๑๔

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

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

๔

องค์ ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา/ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

การดําเนินการรอบ ๑๑ เดือน
ระดับการ

ปี การศึกษา ๒๕๕๖

คะแนนเฉลีย่

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๔.๐๐

๒.๐๐

ต้อง

ดําเนินงาน

ส่ วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การมุ่งเน้นลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ (Customer Focus)

ปรับปรุ ง
คะแนนเฉลีย่ ส่ วนที่ ๓

๔.๖๗

๓.๓๓

พอใช้

คะแนนเฉลีย่ ทั้งหมด

๔.๘๒

๔.๐๘

ดี

คะแนนเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

๓.๘๓

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ )
ในการนี้ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมร่ วมกันผลักดันให้ผลการ
ดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด และแจ้งว่าการจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดื อน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรวงเงินแบ่งเป็ น ๒ ส่ วนคือ
- ส่วนที่ ๑ คือ วงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจําปี ของส่วนงาน ฝ่ าย งาน (ร้อยละ ๓)
- ส่วนที่ ๒ คือ วงเงินตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน (ไม่เกินร้อยละ ๓) แบ่งนํ้าหนักใน
แต่ละด้านโดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ของงานแต่ละด้านเป็ นตัวกําหนดวงเงินที่ส่วนงาน
ฝ่ าย งาน จะได้รับ ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี
มติ

รับทราบ และให้ผรู ้ ับผิดชอบเร่ งดําเนินการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการเวียนแจ้ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ตามที่ ได้ ก ํ า หนดจั ด ประชุ ม บุ คลากรสั ง กั ด ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จดั ทํารายงานการ
ประชุมและเวียนแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ )
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่ อง พิ จ ารณารายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
แผนปฏิบัติงานประจําปี ปี การศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ มหาวิทยาลัย กําหนดประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ ภายในเดื อน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การรายงานการดําเนิ นงานเป็ นไปตามตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุ ณ ภาพ ข้อ ๑.๑
กระบวนการพัฒนาแผน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการให้สอดคล้อง
กับนโยบายตามยุทธศาสตร์ การพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ คํารับรองการปฏิ บตั ิ งานของ
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ปรากฎว่า ได้ดาํ เนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการที่กาํ หนด
ในการนี้ จึ งเสนอที่ ประชุ มพิจารณารายงานการติดตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิ บตั ิ การ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและประเมินผลแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อจะได้
นําไปปรับใช้ในปี การศึกษาต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )

๖

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การปรั บ ปรุ งข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นภาระงานที่ อ าจดําเนิ น การไม่ เสร็ จ ภายในปี
การศึ กษา ๒๕๕๖ แต่จะเป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งดําเนิ นการต่อเนื่ องในปี การศึ กษา ๒๕๕๗
ต่อไป สําหรับปี การศึกษานี้ ให้พิจารณาถึงกระบวนงานที่ตอ้ งทําตามแผนที่กาํ หนด ทั้งนี้
การปรั บ ปรุ งข้อ บังคับ ควรนําข้อ เสนอแนะจากผูร้ ั บ บริ ก ารมาพิ จ ารณาประกอบการ
ปรับปรุ งแก้ไขด้วย
๒. กิ จ กรรมบางรายการจะเชื่ อ มโยงกับ จํานวนเงิ น ตามปี งบประมาณ เมื่ อ พิ จารณาตามปี
การศึกษา จึงทําให้ดาํ เนินการไม่แล้วเสร็ จ
๓. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ในปี ถัดไป ควรดําเนิ นการให้รวดเร็ วขึ้น บุคลากรควรมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ร่วมกัน ครอบคลุมทุกภารกิจ และกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ให้ชดั เจน ตั้งแต่เริ่ มต้นปี การศึกษา
มติ
๑. เห็ น ชอบ (ร่ าง) รายงานการติ ดตามตามตัวบ่ งชี้ ของแผนปฏิ บตั ิ การ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
และมอบบุคลากรเสนอแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูล ได้ที่ นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ
๒. เห็นชอบข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อการปรับปรุ งการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๗ ต่อไป
๓. มอบบุคลากรผูร้ ั บผิดชอบในแต่ละกิ จกรรม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการ
ประเมินคุณภาพ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
๔. มอบบุคลากรสํารวจข้อมูลและลบไฟล์รูปภาพที่ ไม่จาํ เป็ นที่ จดั เก็บในฐานข้อมูลกลาง (Drive P)
เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ด้านการจัดการฐานข้อมูล
๔.๒ เรื่อง พิจารณา ร่ าง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่ วมกับ สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาํ เนิ นการพัฒนา
ระบบบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ หารจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล นั้ น
ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ด าํ เนิ น การ จัด ทํา (ร่ าง) ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
โดยได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ระบบมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งให้มีขอ้ มูลในหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้

๗

๑. การเข้าสู่ระบบ
๒. สื บค้นบุคลากร
๓. สถิติบุคลากร
๔. ประเมินความพึงพอใจ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ )
มติ

เห็นชอบในหลักการ (ร่ าง) ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล

ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํ เนิ นการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการให้ บ ริ การ ตามตัว บ่ ง ชี้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ข้อ ๒.๑ เรื่ อง การรั บ ฟั ง เสี ย งลู ก ค้า /ผู ้รั บ บริ การ
โดยจําแนกประเภทผูร้ ับบริ การ คือ ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ทายาทผูร้ ับผลประโยชน์ และอื่น ๆ
โดยแบ่งประเภทของแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ ๑
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒
การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ตอนที่ ๓
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ปรากฎว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ )
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๕ ที่กาํ หนดให้มีการนํา
สารสนเทศของผูร้ ั บบริ การไปใช้เพื่ อตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การ โดยเสนอว่าในกรณี ที่ได้รับ
ข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ อาจจะดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยประสานกับผูร้ ับบริ การโดยตรงแทนที่จะ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน เพื่อความรวดเร็ ว

๘

มติ
๑. รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๒. มอบบุคลากรรับผิดชอบรวบรวมข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- นางลลิดา นันทวงศ์ รวบรวมข้อร้องเรี ยนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
- นางสาววรรณา เหมทานนท์ รวบรวมข้อร้องเรี ยนผ่าน Facebook
- มอบบุคลากรทุ กคน บัน ทึ กข้อร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพ ท์โดยบันทึ กข้อมูลผ่านแบบฟอร์ ม
ที่กาํ หนด
ั ทร์ รับผิดชอบข้อร้องเรี ยนผ่านตูร้ ับความคิดเห็นพื้นที่วิทยาเขตสงขลา และ
- นางสําราญ ชูจน
ภาพรวมของหน่วยงาน
- นางปุ ญ ชรั ส มิ์ บุ ญ รั ก ษา และนางสาวเสาวรี ย์ ฤทธิ์ ทอง รวบรวมข้ อ ร้ อ งเรี ยนผ่ า น
ตูร้ ับความคิดเห็นพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงและรวมรวมส่ งวิทยาเขตสงขลา
๓. มอบนางสําราญ ชูจนั ทร์ รวบรวมและประสานข้อมูลข้อร้องเรี ยนในภาพรวมทั้งหมด
๔.๔ เรื่ อง พิจารณาประเด็นการแบ่ งปั นข้ อมู ลการปรั บปรุ ง และบทเรี ยนที่ได้ รับ
ระหว่ างกลุ่มภารกิจและกระบวนการต่ าง ๆ
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ด ํา เนิ น การวิ เคราะห์ ภ าระงาน
กําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และปรั บปรุ งกระบวนการทํางาน ตามตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ข้อ ๑.๑
เรื่ อง พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุ นการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยได้ดาํ เนิ นวิเคราะห์กระบวนการทํางานที่
สําคัญตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้
๑. กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย
- งานสารบรรณ งานการประชุม งานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๒. กลุ่มภารกิจบริ หารงานบุคคล
- งานสรรหาคัดเลือก งานขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ งานการประเมิน
๓. กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
- งานทะเบียนประวัติ งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ งานสวัสดิการ
๔. กลุ่มภาริ กจพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานฝึ กอบรม งานลาศึกษาต่อ งานกองทุนพัฒนาบุคลากร
๕. กลุ่มภารกิจวินยั และนิติการ
- งานคดีปกครอง งานวินยั และจรรยาบรรณ งานยกร่ างข้อบังคับ ประกาศ

๙

ทั้งนี้ ได้มีการลดขั้นตอนในกระบวนงานที่สําคัญ จํานวน ๒ งาน คือ งานสารบรรณ
และงานการประชุม
ในการนี้ จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จารณาการแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล การปรั บ ปรุ ง และบทเรี ย น
ที่ ได้รับระหว่างกลุ่ มภารกิ จ งานและกระบวนการต่ าง ๆ เพื่ อผลักดันให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ และสร้ างนวัตกรรม
การปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔ )
ที่ ป ระชุ ม ได้แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ กระบวนงานการผิ ด สั ญ ญาชดใช้ทุ น กรณี
ลาศึ ก ษาต่ อ ซึ่ งเป็ นภาระงานที่ เชื่ อ มโยงกับ กลุ่ ม ภารกิ จ วิ นัย และนิ ติ ก าร และได้รั บ การเสนอแนะเพื่ อ การ
ปฏิบตั ิงานว่า นิ ติกร จะสามารถดําเนิ นการส่ งสรุ ปข้อมูลให้อยั การได้ก็ต่อเมื่อมีขอ้ มูลครบถ้วนจากผูร้ ับผิดชอบ
เช่น ข้อมูลการตรวจสอบหนี้ สิน ข้อมูลการทวงถามผูผ้ ิดสัญญา เอกสารสัญญา เอกสารทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น
สําหรับการจัดทําหนังสื อบอกกล่าวผูผ้ ิดสัญญาให้ทราบและมาชําระเงินภายใน ๓๐ วัน ผูร้ ับผิดชอบสามารถ
ดําเนินการได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้นิติกรเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อ ซึ่งการดําเนินงานขึ้นอยูก่ บั แต่ละกรณี
มติ
๑. เห็นชอบกระบวนการวิเคราะห์ภาระงาน การกําหนดกระบวนงานที่สําคัญ การวิเคราะห์ข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิงาน การจัดทําแผนผังงาน และการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามที่เสนอ
๒. รับทราบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในกระบวนงานการผิดสัญญา
ชดใช้ทุนกรณี ลาศึกษาต่อ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ ๒.๔ ระบบการพัฒ นาคณาจารย์แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ข้อ ๗ กําหนดให้มีการนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

๑๐

นางอ้อ ยอุ ส า ฉัต รทอง รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่าขณะนี้ ได้ด ําเนิ น การประเมิ น ผล
ความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งได้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ ปรากฎว่า บุคลากรส่ วนใหญ่
เข้ารับการพัฒนาความรู ้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กาํ หนด พร้ อมนี้ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ย วกับ การประเมิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แผนพัฒ นาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานต่ อ ไปในอนาคต ซึ่ งที่ ป ระชุ ม
มีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคลในปี ต่อไป
ควรให้มี การตั้งค่ าเป้ าหมายของบุ คลากรในการขอกําหนดระดับ ตําแหน่ งที่ สูงขึ้ น หรื ออาจกําหนดไว้เป็ น
ข้อตกลงร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชา
มติ

เห็นชอบให้บุคลากรทุกคนเข้ารั บการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ ง

ทั้งนี้ ขึ้นกับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
๕.๒ เรื่อง มอบหมายภาระงานในระหว่ างการลาอุปสมทบของนายฐานิต วังวิวฒ
ั น์ ขจร
ตามที่นายฐานิ ต วังวิวฒั น์ขจร ได้ลาอุปสมบท ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขณะนี้ได้มีการมอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่แทน ดังนี้
ลําดับ
ภาระงาน
๑. การปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ
๒. การประชุ ม ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ผู้ส มัค ร
เบื้องต้น
๓. การกําหนดเลขอัตราใหม่
๔. การลาออก
๕. ภาระงานขั้นตํ่า

๖.
๗.
มติ

อัตราเงินเดือนพิเศษ
การต่อสัญญาจ้าง

รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางรุ จิรา แก้วคีรีวรรณ
นางสําราญ ชูจนั ทร์
นางปุญญาดา สุวรรณมณี
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
นางสาวธิ ดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

๑๑

เลิกประชุ มเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

