
รายงานการประชุมบคุลากรสังกัดฝา่ยบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๕ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง อาคารสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน  
๒. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๓. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๔. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๕. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๖. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๗. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๘. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๐.    นางสําราญ  ชูจันทร ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

๑๑. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๒. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดิษฐ ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๔. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๕. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๖. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจรญิ   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๗. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธ์ิทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๘. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๙. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ    ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๐. นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ    เจ้าหน้าที่บริหารงาน  เลขานุการ 
 

 
 



๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ลาป่วย 

๒. นางสาวพยอม  ธนม ี    ลาพักผ่อน 

๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   ติดภารกิจ 

๔. นายเวชศักด์ิ  ศรีสัจจัง    ติดภารกิจ 

๕. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    ติดภารกิจ 

๖. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสด์ิ    ติดภารกิจ 

๗. นายลําพูล  ธะนะนิล    ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

                            - ไมม่ี - 
 
๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง   รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรพัยากรบคุคล  

                                    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจําแนกประเภทตามเงิน 
อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได้ และกองทุนสํารอง ณ  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังน้ี 

 
 
 
 



๓ 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ค่าจ้างชั่วคราว ๕๓๔,๖๐๐.๐๐ ๘๙,๑๐๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๔๔๕,๕๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔๖,๙๕๖.๐๐ ๒๐.๔๔ ๕๗๒,๐๔๔.๐๐ ๗๙.๕๖ 
เงินอุดหนุน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๐.๔๐ ๖๔๙,๔๐๐.๐๐ ๙๙.๖๐ 

รวม ๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ ๒๓๖,๖๕๖.๐๐ ๓๗.๕๑ ๑,๖๖๖,๙๔๔.๐๐ ๖๒.๔๙ 

 
เงินรายได้ 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒,๕๖๑,๑๐๐.๐๐ ๖๙,๒๕๐.๐๐ ๒.๗๐ ๒,๔๙๑,๘๕๐.๐๐ ๙๗.๓๐ 
ค่าสาธารณูปโภค ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๖๓๐.๐๐ ๕.๑๓ ๓๐๗,๓๗๐.๐๐ ๙๔.๘๗ 
เงินอุดหนุน ๑๙,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๑๗,๑๖๕.๐๐ ๗๖.๔๔ ๑๙,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓.๕๖ 
รายจ่ายอ่ืน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๒๒,๖๙๕,๑๐๐.๐๐ ๑๕,๑๐๓,๐๔๕.๐๐ ๘๔.๒๗ ๒๒,๖๐๙,๒๒๐.๐๐ ๑๕.๗๓ 

 
กองทุนสํารอง 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย ๑๔,๐๘๗,๕๖๔.๒๔ ๓,๕๒๒,๒๑๑.๒๐  ๑๐,๕๖๕,๓๕๓.๐๔  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 
มติ รับทราบ  และมอบนางปุณญาดา  สุวรรณมณี  นําประเด็นการจัด กิจกรรม  KM Day  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หารือต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 



๔ 
 
           ๑.๒.๒  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    

   การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน ๙ เรื่อง 
ดังน้ี 

- หลักเกณฑ์และวิธีประกันการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายคณาจารย์) เพ่ิมเติมจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- กําหนดค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  
การสรรหาและแต่งต้ังประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของข้าราชการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑ )  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจําของพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. การจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (กรณีผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี) 
อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์ 



๕ 
 

๓. การจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ (กรณีผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี) 
ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์) 

๔. ค่ าตอบแทนพิ เศษ  นายแพทย์ ชัยศิล ป์  ดํ าด้วง ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย  
สายคณาจารย์ (กรณีผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี) อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการประกันการทํางาน ควรให้มีผลบังคับใช้ 
กับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามตําแหน่งในประกาศ ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังทั้งหมด 
เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

 มติ  

๑. รับทราบ และมอบบุคลากรที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติ 

๒. มอบคุณพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ หารือการใช้สัญญาค้ําประกันตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๗ กับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 
           ๑.๒.๓  เรื่อง   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ส่วนงาน
และหน่วยงานภายในส่วนงานใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยให้มีการวิเคราะห์กระบวนการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามกระบวนการ จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง และกําหนดมาตรการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง น้ัน ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
ลําดับ กิจกรรม /ความเสี่ยง การบริหารจัดการ 
๑. ประวัติบุคลากร 

บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไม่ทราบ
ข้อมูลเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ เช่น ประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ภาระ
ผูกพันเก่ียวกับการได้รับทุนลาศึกษาต่อ เป็นต้น 

 
ปรับปรุงใบสมัครเข้ ารับการคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุประวัติการ
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และภาระผูกพัน
เก่ียวกับการได้รับทุนลาศึกษาต่อ 

๒. สารบรรณมหาวิทยาลัย 
การรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยประสานงานส่วนกลาง 
(พ้ืนที่ กทม.) กับสารบรรณมหาวิทยาลัย (พ้ืนที่สงขลา/
พัทลุ ง ) เกิดความล่ าช้า ไม่คล่องตัว  เอกสารที่ มี
กําหนดเวลาในการดําเนินการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ไม่ได้รับเอกสารในทันที ส่งผลให้การดําเนินการตาม
เอกสารล่าช้า 

 
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยประสานงานส่วนกลาง 
(พ้ืนที่ กทม.) ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัย (พ้ืนที่ สงขลา/พัทลุง) กรณีที่
ระบบสารบรรณของห น่วยประสานงาน
ส่วนกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เจ้าหน้าที่ส่ง
เอกสารผ่านทางอีเมล์เจ้าหน้ที่สารบรรณ หาก
เอกสารมี กํ าหนดเวลาการดําเนินการให้
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณ  เพ่ือเปิด
เอกสารและมอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

๓. บริหารงานบุคคล 
กระบวนการทํางานไม่ครบทุกขั้นตอนของงาน 

 
ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานทราบเป็น
ประจํ าทุ ก เดือน  ซึ่ งในแต่ละกลุ่ มภารกิจ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยกลุ่มภารกิจละ ๑ งาน 

๔. งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ การเงิน ได้รับ
หลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้า ใกล้กําหนดวันที่ระบบสาม
มิ ติจะปิดระบบ  ทําให้ เกิดการค้างการเบิกจ่ายใน
ปริมาณมาก ในช่วงใกล้วันปิดระบบ 

 
ให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านงบประมาณ 
ก า ร เ งิ น  แ ล ะ พั ส ดุ  จั ด ทํ า บั น ทึ ก แ จ้ ง
กําหนดเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายให้บุคลากร
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลทราบ 

๕. กระบวนการทํางานของบุคลากร 
กรณีมีผู้มาติดต่องานแล้วบุคลากรที่รับผิดชอบงานน้ัน ๆ 
ไม่อยู่ บุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ถูกต้องในงาน เกิดความล่าช้า 

 
กําหนดให้มีบุคลากรที่สามารถทํางานทดแทน
กันได้ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓ ) 



๗ 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ภารกิจประสานงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร  

บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากปัญหาทางด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
๒. ควรหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องงานค้างและล่าช้า 
๓. หากกําหนดปฏิทินประชุมบุคลากรทุกเดือน บางเดือนจะไม่มีวาระการประชุม ทําให้ไม่เป็นไปตามแผนที่

กําหนดไว้ 
 

มติ  
๑. รับทราบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบในหลักการ กําหนดประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒ เดือน/ครั้ง 

๓. มอบบุคลากรทุกคน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  
และให้นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ ออกแบบแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔. มอบนางสาววัลภา ทับแก้ว ประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกสท์ี่กรุงเทพมหานคร 

๕. ให้บุคลากรทุกคน จัดหาผู้ปฏิบัติงานทดแทนตนเองในกรณีที่ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

           ๑.๒.๔  เรื่อง  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมพฒันาความรูค้วามสามารถ 
                                               ของบุคลากร 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาแล้ว จึงจําเป็นจะต้องมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุน ซึ่งกําหนดเป็นตัวบ่งช้ีบังคับของมหาวิทยาลัย  

ในการน้ี นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ และนางสาววัลภา ทับแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่  
๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวหลวง ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวทางเอกสาร 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔) 
มติ รับทราบ 

 



๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
          ๒.๑  เรื่อง   ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗   

     เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 

ตามท่ีได้กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้
บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ ) 
 
มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   พิจารณา ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ตามที่  ฝ่ ายบริห ารกลางและทรัพ ยากรบุคคล  ได้ รับการประ เมิ นคุณ ภาพภายใน  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
(ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ๔.๙๗) น้ัน ในการน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้ทุกส่วนงาน/
หน่วยงาน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้ดําเนินการจัดทําตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 
 



๙ 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ขณะนี้เว็บไซต์ใหม่ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการถ่ายโอนข้อมูล ร้อยละ ๙๐ 
จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัย 

๒. Facebook ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ควรจัดทําในลักษณะ Fanpage และควร
กําหนดขอบเขตเร่ืองในการเผยแพร่ให้ชัดเจน 

  
มติ  
๑. เห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบรายช่ือบุคลากรเพ่ือแต่งต้ั งเป็นคณะกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพ  (Quality 
Improvement Plan) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา 
๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการ 
๔) นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ    กรรมการ 
๕) นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    กรรมการ 
๖) นางปุณญาดา  สุวรรณมณี    กรรมการ 
๗) นางสําราญ  ชูจันทร์     กรรมการ 
๘) นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์    กรรมการ 
๙) นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล    กรรมการ 
๑๐) นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ    กรรมการ 
๑๑) นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ    กรรมการและเลขานุการ 

๓. มอบนางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล ปรับปรุงแบบกรอกภาระงานรายบุคคลและเวียนแจ้งบุคลากร 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๔.๒   เรื่อง  พจิารณากําหนดประเด็นการจัดการความรู้ ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙ การบริหารของสถาบันเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ ๕ การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน 
มีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ สําหรับตัวบ่งช้ีระดับคณะ/หน่วยงาน ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑๒ การบริหารของคณะ 
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ ๕ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ทั้งน้ีในที่ประชุมคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติ ให้ส่วนงานวิชาการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย สําหรับส่วนงานอ่ืนและงานบริหาร  
กําหนดประเด็นให้สอดคล้องตามพันธกิจที่รับผิดชอบและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณากําหนดประเด็นการจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 
 
มติ เห็นชอบกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการ ฝา่ยบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล  
        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ด้วย มหาวิทยาลัย จะนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๗  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เพ่ือเป็นการนําแผน 
ลงสู่การปฏิบัติ นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวันและสถานที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ และจัดทําข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
 



๑๑ 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และข้อตกลงร่วมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่ควรอยู่ในวันเดียวกัน เน่ืองจากมีเวลาไม่เพียงพอ ส่วนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 
มติ เห็นชอบกําหนดกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  ธันวาคม  พ .ศ . ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๐๐  – ๑๗ .๐๐  น .  
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  
 
  ๕.๒  เรื่อง  การบนัทึกลายนิ้วมือในการลงเวลาการปฏิบัติงาน  
   

  ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการนําการบันทึกลายน้ิวมือในการลงเวลา
การปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี ในการน้ี จึงขอให้บุคลากรทุกคนดําเนินการบันทึกลายน้ิวมือในการลงเวลาการปฏิบัติงานให้เป็น 
ระบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน  

 
มติ  
๑. เห็นชอบให้บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลทุกคน ดําเนินการบันทึกลายน้ิวมือ 

ในการลงเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเดียวกัน ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
๒. บุคลากรที่ ไม่สามารถบันทึกเวลาการปฏิบั ติงานได้  เน่ืองจากต้องไปปฏิบั ติงานนอกพ้ืนที่  

หรือเหตุผลอ่ืน ๆ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา โดยบันทึกลงในสมุดลงนามการอนุญาต เป็นรายกรณ ี

๓. สําหรับบุคลากรประจําภารกิจประสานงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการต้ังแต่วันที่
สามารถใช้เครื่องบันทึกลายน้ิวมือได้ 

 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น. 

 
 
 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
          เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


