
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ 

วนัองัคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

และห้องประชุมสัตบงกช ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทักษณิ วทิยาเขตพทัลงุ 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๒. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๓. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐.    นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

๑๑. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๖. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗.    นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

๑๘. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๒. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๓. นางสาวพยอม  ธนมี    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๔. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๕. นายลาํพลู  ธะนะนิล    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๔๕  น. 

  เม่ือครบองคป์ระชุม หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานท่ีประชุม 

กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
        ๑.๑.๑  เร่ือง มตกิารประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๒/๒๕๕๗   
 

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี ๒/๒๕๕๗  เม่ือวนัท่ี 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  มีมติในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. ไม่เห็นชอบการกําหนดเงินสมนาคุณพิเศษกรณี ท่ีมีพันธะผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน  
เกิ น ก ว่ า  ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  ข อ งน ายม น ต์ ชั ย  อิ น ท เรื อ ง  เ น่ื อ งจ าก ป ระก าศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์การสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร  (สายคณาจารย์) ได้กําหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณพิเศษกรณี
บุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและได้รับการบรรจุแต่งตั้ งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัไวแ้ลว้ ประกอบกบัการเห็นชอบการกาํหนดเงินสมนาคุณพิเศษเพ่ือชดใชทุ้น
ในลกัษณะดงักล่าว อาจส่งผลกระทบกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยัได ้

๒. เห็นชอบในหลักการของร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย พนักงานสมทบ
(Adjunct Staff)  และมอบให้ ฝ่ ายเลขานุการ  ปรับแก้ข้อความ  เป็น ร่าง  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ  พ .ศ .๒๕๕๗  ก่อนเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาต่อไป 



๓ 

 
๓. เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง กองทุน

พฒันาบุคลากรวิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมและ
ออกเป็นประกาศ 

 
มต ิ รับทราบ และมอบผูรั้บผิดชอบดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

๑.๒.๑  เร่ือง   รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคาํรับรองการปฏิบตัิงาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖  
                                                        รอบ ๑๑ เดอืน 

                           ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดล้งนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕  – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยกําหนดค่าเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๘๒ ในการน้ี ผลการปฏิบติังานรอบ ๑๑ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
- ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗ ) ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  อยู่ในระดับดี  ค่าเฉล่ีย  ๓ .๘๓  
โดยมีผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

การดาํเนินการรอบ ๑๑ 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 ๔.๓๓ ดี 

องคป์ระกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี ๙   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๑ ๔.๘๔ ๔.๑๔ ด ี

ส่วนที ่๒  จุดเน้นนโยบายและตัวบ่งช้ีระดบัองค์กร (Corporate KPI)  

               ของมหาวทิยาลยัทักษิณ 

   

จุดเนน้และนโยบายของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 



๔ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

การดาํเนินการรอบ ๑๑ เดอืน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

ส่วนที ่๓  ยุทธศาสตร์การพฒันา    

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑   พฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารมหาวทิยาลยัท่ีมี 

                            ประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

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

ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ส่วนท่ี ๓ ๔.๖๗ ๓.๓๓ พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ทั้งหมด ๔.๘๒ ๔.๐๘ ด ี

คะแนนเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก ๓.๘๓ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 

 

ในการน้ี หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจง้ใหท่ี้ประชุมร่วมกนัผลกัดนัใหผ้ลการ

ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด และแจง้ว่าการจดัสรรวงเงินเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจดัสรรวงเงินแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ 

- ส่วนท่ี ๑  คือ วงเงินเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนพ้ืนฐานประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน (ร้อยละ ๓) 

- ส่วนท่ี ๒ คือ วงเงินตามผลสมัฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น (ไม่เกินร้อยละ ๓) แบ่งนํ้าหนกัใน

แต่ละดา้นโดยใชค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานแต่ละดา้นเป็นตวักาํหนดวงเงินท่ีส่วนงาน  

ฝ่าย งาน จะไดรั้บ ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํปี  

 

มต ิ รับทราบ และใหผู้รั้บผิดชอบเร่งดาํเนินการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 

 

 

 

 



๕ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง   ผลการเวียนแจ้งพจิารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลาง 

                                              และทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๒/๒๕๕๗  เมื่อวนัพฤหัสบดท่ีี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
    

ตาม ท่ี ได้กําหนดจัดประชุม บุคลากรสั งกัด ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการ

ประชุมและเวียนแจง้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ ) 
 

มติ รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งช้ีของ 

                                  แผนปฏบัิติงานประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยั กาํหนดประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การรายงานการดาํเนินงานเป็นไปตามตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ขอ้ ๑.๑ 
กระบวนการพฒันาแผน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายตามยุทธศาสตร์การพฒันาของมหาวิทยาลยั ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ คาํรับรองการปฏิบติังานของ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลการดาํเนินงาน ปรากฎวา่ ไดด้าํเนินการตาม
แผนปฏิบติัการท่ีกาํหนด  

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการติดตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการ ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้
นาํไปปรับใชใ้นปีการศึกษาต่อไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 



๖ 

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย เป็นภาระงานท่ีอาจดําเนินการไม่เสร็จภายในปี

การศึกษา ๒๕๕๖ แต่จะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการต่อเน่ืองในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ต่อไป สาํหรับปีการศึกษาน้ี ใหพิ้จารณาถึงกระบวนงานท่ีตอ้งทาํตามแผนท่ีกาํหนด ทั้งน้ี 

การปรับปรุงข้อบังคับ ควรนําข้อเสนอแนะจากผูรั้บบริการมาพิจารณาประกอบการ

ปรับปรุงแกไ้ขดว้ย 

๒. กิจกรรมบางรายการจะเช่ือมโยงกับจาํนวนเงินตามปีงบประมาณ เม่ือพิจารณาตามปี

การศึกษา จึงทาํใหด้าํเนินการไม่แลว้เสร็จ 

๓. การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีในปีถดัไป ควรดาํเนินการให้รวดเร็วข้ึน บุคลากรควรมี 

ส่วนร่วมในการกาํหนดยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีร่วมกนั ครอบคลุมทุกภารกิจ และกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบในรายตวับ่งช้ีใหช้ดัเจน ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีการศึกษา 
 

มติ  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖  

และมอบบุคลากรเสนอแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูล ไดท่ี้ นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ  

๒. เห็นชอบขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม เพ่ือการปรับปรุงการจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ต่อไป 

๓. มอบบุคลากรผูรั้บผิดชอบในแต่ละกิจกรรม จดัเก็บเอกสารและขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

ประเมินคุณภาพ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๔. มอบบุคลากรสํารวจขอ้มูลและลบไฟล์รูปภาพท่ีไม่จาํเป็นท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูลกลาง (Drive P) 

เพื่อเป็นการบริหารจดัการความเส่ียง ดา้นการจดัการฐานขอ้มูล 
 

๔.๒   เร่ือง   พจิารณา ร่าง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกบั สาํนกัคอมพิวเตอร์ ไดด้าํเนินการพฒันา
ระบบบริหารท รัพยากรบุคคล  เพ่ื อใช้ในการบ ริหารจัดการฐานข้อ มูลด้านท รัพยากรบุคคล  นั้ น  
ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํเนินการ จัดทาํ (ร่าง) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลเพ่ือใหร้ะบบมีความครบถว้นและสมบูรณ์ โดยไดด้าํเนินการปรับปรุงใหมี้ขอ้มูลในหวัขอ้
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 



๗ 

 
๑. การเขา้สู่ระบบ 

๒. สืบคน้บุคลากร 

๓. สถิติบุคลากร 

๔. ประเมินความพึงพอใจ 

  

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 
 

มติ เห็นชอบในหลกัการ (ร่าง) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๔.๓   เร่ือง   พจิารณาผลการประเมินความพงึพอใจในการให้บริการฝ่ายบริหารกลาง 

                   และทรัพยากรบุคคล 

 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการให้บริการ  ตามตัวบ่งช้ียุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อ  ๒ .๑  เร่ือง การรับฟังเสียงลูกค้า/ผู ้รับบริการ  
โดยจาํแนกประเภทผูรั้บบริการ คือ ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการ สายคณาจารย ์
พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการ สายสนบัสนุน ลูกจา้งของมหาวิทยาลยั ทายาทผูรั้บผลประโยชน์ และอ่ืน ๆ  
โดยแบ่งประเภทของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี ๒ การสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
  ตอนท่ี ๓ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

ปรากฎวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมในระดบัพอใจมาก ค่าเฉล่ีย ๓.๖๓ 
  

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ ) 
 
ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมิน ขอ้ ๕ ท่ีกาํหนดใหมี้การนาํ

สารสนเทศของผูรั้บบริการไปใช้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยเสนอว่าในกรณีท่ีได้รับ 
ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ อาจจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยประสานกบัผูรั้บบริการโดยตรงแทนท่ีจะ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังาน เพ่ือความรวดเร็ว 

 



๘ 

 
มติ  

๑. รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๒. มอบบุคลากรรับผิดชอบรวบรวมขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางต่าง ๆ  ดงัน้ี 

- นางลลิดา  นนัทวงศ ์รวบรวมขอ้ร้องเรียนผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 

- นางสาววรรณา  เหมทานนท ์ รวบรวมขอ้ร้องเรียนผา่น Facebook 

- มอบบุคลากรทุกคน บนัทึกขอ้ร้องเรียนผ่านทางโทรศพัท์โดยบนัทึกขอ้มูลผ่านแบบฟอร์ม 
ท่ีกาํหนด 

- นางสาํราญ  ชูจนัทร์ รับผิดชอบขอ้ร้องเรียนผ่านตูรั้บความคิดเห็นพ้ืนท่ีวิทยาเขตสงขลา และ
ภาพรวมของหน่วยงาน 

- นางปุญชรัสม์ิ   บุญ รักษา และนางสาวเสาวรีย์  ฤทธ์ิทอง รวบรวมข้อร้องเรียนผ่าน 
ตูรั้บความคิดเห็นพ้ืนท่ีวิทยาเขตพทัลุงและรวมรวมส่งวิทยาเขตสงขลา 

๓. มอบนางสาํราญ  ชูจนัทร์ รวบรวมและประสานขอ้มูลขอ้ร้องเรียนในภาพรวมทั้งหมด 

 ๔.๔   เร่ือง   พิจารณาประเด็นการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับ 

                                                ระหว่างกลุ่มภารกจิและกระบวนการต่าง ๆ  
 

ตามท่ี  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการวิเคราะห์ภาระงาน  
กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ตามตวับ่งช้ียุทธศาสตร์การพฒันา ขอ้ ๑.๑ 
เร่ือง พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั โดยไดด้าํเนินวิเคราะห์กระบวนการทาํงานท่ี
สาํคญัตามกลุ่มภารกิจ ดงัน้ี 

๑. กลุ่มภารกิจสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั 
- งานสารบรรณ  งานการประชุม งานศนูยข์อ้มูลข่าวสาร 

๒. กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล 
- งานสรรหาคดัเลือก  งานขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ งานการประเมิน 

๓. กลุ่มภารกิจทะเบียนประวติัและสวสัดิการ 
- งานทะเบียนประวติั  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ งานสวสัดิการ 

๔. กลุ่มภาริกจพฒันาทรัพยากรบุคคล 
- งานฝึกอบรม งานลาศึกษาต่อ  งานกองทุนพฒันาบุคลากร 

๕. กลุ่มภารกิจวินยัและนิติการ 
- งานคดีปกครอง  งานวินยัและจรรยาบรรณ  งานยกร่างขอ้บงัคบั ประกาศ 



๙ 

 
ทั้งน้ี ไดมี้การลดขั้นตอนในกระบวนงานท่ีสําคญั จาํนวน ๒ งาน คือ งานสารบรรณ 

และงานการประชุม 

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุง และบทเรียน 
ท่ีได้รับระหว่างกลุ่มภารกิจ งานและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือผลกัดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม 
การปฏิบติังาน 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔ ) 
 

 ท่ีประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนงานการผิดสัญญาชดใช้ทุนกรณี 

ลาศึกษาต่อ ซ่ึงเป็นภาระงานท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ และได้รับการเสนอแนะเพ่ือการ

ปฏิบติังานวา่ นิติกร จะสามารถดาํเนินการส่งสรุปขอ้มูลใหอ้ยัการไดก้็ต่อเม่ือมีขอ้มูลครบถว้นจากผูรั้บผิดชอบ 

เช่น ขอ้มูลการตรวจสอบหน้ีสิน ขอ้มูลการทวงถามผูผ้ิดสัญญา เอกสารสัญญา เอกสารทางไปรษณีย ์เป็นตน้  

สําหรับการจดัทาํหนงัสือบอกกล่าวผูผ้ิดสัญญาให้ทราบและมาชาํระเงินภายใน ๓๐ วนั ผูรั้บผิดชอบสามารถ

ดาํเนินการไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งใหนิ้ติกรเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือ ซ่ึงการดาํเนินงานข้ึนอยูก่บัแต่ละกรณี  
 

มติ  

๑. เห็นชอบกระบวนการวิเคราะห์ภาระงาน การกาํหนดกระบวนงานท่ีสําคญั การวิเคราะห์ขั้นตอน

การปฏิบติังาน การจดัทาํแผนผงังาน และการลดขั้นตอนการปฏิบติังานตามท่ีเสนอ 

๒. รับทราบการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนงานการผิดสญัญา

ชดใชทุ้นกรณีลาศึกษาต่อ 

     

ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

๕.๑   เร่ือง   การปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

              ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๒ .๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ้ ๗ กาํหนดให้มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์

และบุคลากรสายสนบัสนุน  

 



๑๐ 

 
นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะน้ีได้ดําเนินการประเมินผล

ความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดป้รับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปรากฎวา่ บุคลากรส่วนใหญ่

เขา้รับการพฒันาความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด พร้อมน้ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกับการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่อไปในอนาคต  ซ่ึงท่ีประชุม 

มีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลในปีต่อไป 

ควรให้มีการตั้ งค่าเป้าหมายของบุคลากรในการขอกาํหนดระดับตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน หรืออาจกาํหนดไวเ้ป็น

ขอ้ตกลงร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 
 

มต ิ เห็นชอบให้บุคลากรทุกคนเขา้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ อย่างนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง  

ทั้งน้ี ข้ึนกบังบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรร 
 

๕.๒   เร่ือง   มอบหมายภาระงานในระหว่างการลาอุปสมทบของนายฐานิต  วงัววิฒัน์ขจร 
 

  ตามท่ีนายฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร ไดล้าอุปสมบท ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗      

ขณะน้ีไดมี้การมอบหมายภาระงานใหแ้ก่บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั ภาระงาน ผู้รับผดิชอบ 
๑. การปรับวฒิุ / เพ่ิมวุฒิ นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา 
๒. การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู ้สมัคร

เบ้ืองตน้ 
นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข 

๓. การกาํหนดเลขอตัราใหม่ นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ 
๔. การลาออก นางสาํราญ  ชูจนัทร์ 
๕. ภาระงานขั้นตํ่า นางปุญญาดา  สุวรรณมณี 

นางสาววรรณา  เหมทานนท ์
นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง 

๖. อตัราเงินเดือนพิเศษ นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
๗. การต่อสญัญาจา้ง นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

มต ิ รับทราบ  



๑๑ 

 
 

เลกิประชุมเวลา ๑๖.๐๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


