
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๑.๔๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลงุ 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชต ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน  
๒. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชต ิ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางปุญชรัสมิ ์ บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางสําราญ  ชจูันทร ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดษิฐ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๖. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๘. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ    ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๒. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 
 



๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 
๒. นางลลิดา  นันทวงศ์    ติดภารกิจ 
๓. นายลําพูล  ธะนะนิล    ติดภารกิจ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
        ๑.๑.๑  เรื่อง   รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจําแนกประเภทตามเงิน 
อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได้ และกองทุนสํารอง ณ  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังน้ี 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ค่าจ้างช่ัวคราว ๕๓๔,๖๐๐.๐๐ ๓๙๓,๖๖๙.๗๒ ๗๓.๖๔ ๑๔๐,๙๓๐.๒๘ ๒๖.๓๖ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ ๗๑๘,๙๓๓.๖๒ ๙๙.๙๙ ๖๖.๓๘ ๐.๐๑ 
เงินอุดหนุน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๔๖๘.๐๐ ๗.๔๖ ๖๐๑,๕๓๒.๐๐ ๙๒.๕๔ 

รวม ๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ ๑,๑๖๑,๐๗๑.๓๔ ๖๒.๕๗ ๗๔๒,๕๒๘.๖๖ ๓๗.๔๓ 
 

 
 
 
 



๓ 
 

 
เงินรายได้ 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒,๘๘๕,๖๒๐.๐๐ ๑,๒๔๓,๙๑๗.๙๖ ๔๓.๑๑ ๑,๖๔๑,๗๐๒.๐๔ ๕๖.๘๙ 
ค่าสาธารณูปโภค ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๐๔๓.๐๓ ๒๓.๔๗ ๒๔๗,๙๕๖.๙๗ ๗๖.๕๓ 
เงินอุดหนุน ๒๐,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๙๒๐,๕๘๙.๕๐ ๙๑.๙๔ ๑,๖๕๙,๔๑๐.๕๐ ๘.๐๖ 
รายจ่ายอ่ืน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 
ครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ๓๒๘,๔๘๐.๐๐ ๑๘๕,๔๘๐.๐๐ ๕๖.๔๗ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔๓.๕๓ 

รวม ๒๔,๒๖๘,๑๐๐.๐๐ ๒๐,๔๒๖,๐๓๐.๔๙ ๘๔.๑๗ ๓,๘๔๒,๐๖๙.๕๑ ๑๕.๘๓ 

 
กองทุนสํารอง และเงินบริจาค 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

กองทุนสํารอง ๒๙,๘๒๒,๐๖๖.๒๒ ๘,๑๕๙,๙๓๖.๗๖  ๒๑,๖๖๒,๑๒๙.๔๖  
เงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๐๐  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๑ ) 
 
มติ รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผน 

 
 
๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   - ไม่มี - 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
 

  ตามท่ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน 
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ผ่านทางระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้รายงานผล
การดําเนินงานรอบ ๙ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินดังน้ี 

 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบคุณภาพ      
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ      
๕.๑ การบริหารของส่วนงานเพ่ือการกํากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน 

๗ ข้อ ๖ ข้อ ๕ ดีมาก ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียส่วนท่ี ๑   ๕.๐๐ ดีมาก  
ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
ระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 

     

๑.๖.๓  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ๕ ข้อ ๑ ข้อ ๑ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ไม่บรรลุ 



๕ 
 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบรูณแ์บบ 
มีการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ สูม่หาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรม 
ท่ีเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้   

     

TSU ๑๖  การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA)/เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) (ทุกส่วนงาน)  

๔ ข้อ ๓ ข้อ ๓ พอใช้ ไม่บรรลุ 

๖.๒.๒  การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้าง
วัฒนธรรม มหาวทิยาลัยทักษิณ (ทุกส่วนงาน) 

๓ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ดีมาก บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียส่วนท่ี ๒   ๓.๐๐ พอใช้  
ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ       
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบรูณแ์บบ 
มีการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์สูม่หาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรม 
ท่ีเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได ้

     

๑. การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace : 
Happy Worklife) 

๒ ข้อ ๒ ข้อ ๔ ด ี บรรลุ 

๒. การพัฒนา เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและ
สร้างวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยทักษิณ 

๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ดีมาก บรรลุ 

๓. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ดีมาก บรรลุ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
๓ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ด ี บรรลุ 

๕. การพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ พอใช้ บรรลุ 
๖. การพัฒนาระบบส่ือสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

มหาวทิยาลัยทักษิณ 
๓ ข้อ ๒ ข้อ ๓ พอใช้ บรรลุ 

๗. การกํากับตดิตามส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสถาบันมี
การดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ดีมาก บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียส่วนท่ี ๓   ๔.๑๔ ด ี  
คะแนนเฉล่ียท้ังหมด   ๓.๙๑ ด ี  

คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก   ๔.๐๐ ด ี  

 



๖ 
 
  ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งชี้ โดยได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมและ
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

๑. ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของส่วนงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน 

๑) การบริหารความเสี่ยง 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัย 

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จํานวน ๓ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน (ประวัติบุคลากร 
สารบรรณมหาวิทยาลัย และบริหารงานบุคคล) ด้านทรัพยากร (งบประมาณ 
การเงินและพัสดุ) และด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (กระบวนการทํางานของ
บุคลากร) ปรากฎว่ามีความเสี่ยงลดลงจากรอบ ๙ เดือน ทุกกระบวนงานปฏิบัติงาน
แต่ยังมีความเส่ียงเหลืออยู่ 

- เอกสารของหน่วยงานยังมีสูญหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ัน จะต้องมีหลักฐานการเซ็นรับเอกสารให้ชัดเจน 

- การแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหาย บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถช่วยกันลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสูญหายในระหว่างการ
ดําเนินการภายหลังจากที่เจ้าหน้าท่ีสารบรรณได้ลงทะเบียนรับแล้ว 

- การปฏิบัติงานทดแทนบุคคลที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ยังไม่มีการ 
แจ้งการปฏิบัติยังเป็นทางการ ดังน้ัน เสนอให้ดําเนินการในภาระงานที่เร่งด่วน 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบในท่ีประชุม 

๒) การจัดการความรู้  
- คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี จะนัดประชุมหารือกลุ่มย่อยเก่ียวกับการลดข้ันตอน

มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล 
(ภาระงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและสัญญาจ้าง การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคาร) เพ่ือให้ได้แนว
ปฏิบัติที่ดี 
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๓) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ได้จัดทําเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗    
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้ วัดผล
ความสําเร็จของกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

๒) ยุทธศาสตร์ที่  ๒   พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะทางวิชาชีพ  และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

- การจัดทําแผนการบริหารบุคลากร จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรควบคู่ด้วย 

 
๒. ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖.๓  ระดับความสําเร็จในการพฒันาสมรรถนะสากลของบุคลากร 

- ควรปรับแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายให้สอดคล้องด้วย 

๒) ตัวบ่งชี้ TSU ๑๖  การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) /  
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ ได้กําหนดให้มีการประเมินองค์กรตามแนวทาง ADLI  

และจัดทําแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)/เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
จะหารือกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒.๒  การเสรมิสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของฝ่าย เน่ืองจากยังมีกิจกรรม 
ที่ดําเนินการในรอบปีการศึกษาน้อยเกินไป  

- ตัดกิจกรรมแสดงมุทติาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ ปีการศกึษา ๒๕๕๗  
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- การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อาจเป็นการสร้างความคุ้มค่าให้เกิดข้ึนเก่ียวกับการ
บริหารเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ที่ประชุมได้เสนอให้นํากิจกรรมที่ดําเนินการแล้วหรือจัดกิจกรรมเพ่ิมเพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมหลักให้แก่บุคลากรในฝ่าย เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ (ปัญญา)  การจัด
กีฬาบุคลากรของฝ่าย (สามัคคี)  กิจกรรมเกมเชิงวิชาการ (ปัญญา/สามัคคี)  
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี) การไปวัด เวียนเทียน ฟังธรรม (ปัญญา/
สามัคคี) กิจกรรมการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ลาออก (สามัคคี) กิจกรรมการ
ฝึกสมาธิ สติที่ใชใ้นชีวิตประจําวัน (ปัญญา) 

 

๓. ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/พันธกิจ 

๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

- ควรปรับปรุงการเขียนข้อ ๒ ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะของรองอธิการบด ี

- กิจกรรมการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาจเผยแพร่โดยการ
ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และ 
Facebook ของฝ่าย 

- ข้อ ๔  เพ่ิมเตมิการอธิบายกิจกรรมโดยระบุโครงการทีด่ําเนินการด้วย 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบการรับสมัครงาน
ออนไลน์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วนในครั้งแรก ระบบจะอนุญาตให้เพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
และผู้จัดการระบบจะทราบได้อย่างไร ซึ่งการเพ่ิมเติมข้อมูลหลายรอบ จะทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบข้อมูลหลายครั้ง ดังน้ัน จึงควรดําเนินการเพียงคร้ังเดียว  

- มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครได้ในกรณีที่ผู้สมัครจะต้องชําระเงินและ 
ส่งหลักฐานครบถ้วน 

- ควรมีการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครงาน เพราะบางคนใช้คุณวุฒิปลอม  
- ให้หารือสํานักคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบต่อไป 
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๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-    มอบคุณธิดา  จิตต์ล้ําเลศิกุล ศึกษาข้อมูลเพ่ือดําเนินการในปีตอ่ไป 

๓) ตัวบ่งชี้ที่ 6  การพัฒนาระบบส่ือสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  
- มอบ คุณ นนท พัท ธ์   นวล น่ิม  ประสานการการ จัดทํ าแบบสอบถาม กับ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 
มติ  
๑. รับทราบการตดิตามผลการดาํเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 

- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

- การบริหารความเสี่ยง 

- การจัดการความรู ้
- แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ตัวชี้วัดส่วนท่ี ๒ และ ส่วนที ่๓ 

๒. มอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขข้อมลูตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผดิชอบ 

และจัดส่งหลักฐานให้แก่นายสุรศักดิ์  วงศ์สนัติ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่ม ี- 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๑.๔๐  น. 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
        เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูต้รวจบันทึกการประชมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


