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มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ –๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 



คํานํา 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ตามองค์ประกอบคุณภาพ จํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี  
และการพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ จํานวน ๗ ตัวบ่งช้ี รวมทั้งสิ้น จํานวน ๘ ตัวบ่งช้ี 

เน้ือหาในรายงานได้สรุปผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ และผลการประเมินตนเอง
เป็นบทสรุปสําหรับผู้บริหาร และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งได้ดําเนินงานภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ บุคลากรในสังกัด 
ต่างตระหนักถึงความสําคัญและมีจิตสํานึกในการดําเนินงานเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้สําหรับการตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สารบัญ 

 หน้า 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร ๑-๖ 

ส่วนที่ ๑  โครงร่างองค์กร 

ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา ๗ 

สภาพแวดล้อมขององค์กร ๗-๙ 

ลักษณะที่สําคญัขององค์กร ๑๐ 

ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน ๑๑ 

งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก ๑๒ 

ความสัมพันธ์ระดับองค์กร ๑๓ 

โครงสร้างการบริหาร ๑๔ 

หน้าที่หลักของผู้บริหาร ๑๕ 

ประเภทผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ๑๖ 

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๑๗ 

สภาวการณ์ขององค์กร ๑๘-๑๙ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ๑๙ 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ๒๐ 

ผลการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๒๑-๒๒ 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ส่วนที่ ๒  ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ ๒๓-๓๔ 
การพัฒนาตามบทบาท / หน้าที่ / พันธกิจ ๓๕-๕๙ 

           

สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา ๖๐  

สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมิน  รายตัวบ่งช้ี ๖๑-๖๒ 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  

 ส่วนที่ ๑  องคป์ระกอบคุณภาพ ๖๓-๖๔ 
 ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท / หน้าที่ / พันธกิจ ๖๕-๗๑ 
   
  

 



๑ 
 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มาตรา ๙(๒) เกิดจากการยุบรวมของกองกลาง กองบริหารบุคคล สํานักงานสภา
คณาจารย์และพนักงาน และงานการจัดการความรู้ จากสํานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการแบ่งส่วน
ในสํานักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีภาระหน้าที่ 
รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน  การประสานงาน
ส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และภารกิจอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีพันธกิจ สร้างความเข้มแข็ง ด้านการสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัยและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ผลักดันให้ระบบประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานโดยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง อันจะนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ว่า “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ”  

 รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ) ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
จํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี และการพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ จํานวน ๗ ตัวบ่งช้ี รวมทั้งสิ้น จํานวน ๘ ตัวบ่งช้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

สรุปผลการประเมิน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ ๔.๒๙ ๔.๕๗ 

คะแนนเฉลี่ย  ๔.๓๘ ๔.๖๓ 
 

 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ / การพัฒนาตามบทบาท หน้าที่ พันธกิจ 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
จํานวน
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ    
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท/หนา้ที/่พันธกิจ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ 

๗ ๔.๕๗ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๓ ๗ ๔.๕๗ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๘ ๔.๖๓ ดีมาก 

 

สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินเชิงวิเคราะห์ 

๑. องค์ประกอบที่บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการ  

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล สํานักงานมหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการกลางของมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการให้บริการบุคลากรด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของบุคลากรให้ถูกต้อง 
และทันสมัย เพ่ือให้การดําเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทําแผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากร  
แปลงแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ สู่แผนปฏิบัติการประจําปี  
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รวมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี 



๓ 
 

การบริหารการเงินและงบประมาณ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือกําหนดกรอบและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา ความต้องการจากกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการนําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
ในการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ
ภารกิจจากข้อมูลรายงานการเงินที่รายงานต่อผู้บริหาร 

 

การบริหารความเสี่ยง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
จํานวน ๓ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน (ประวัติบุคลากร / การบริหารงานบุคคล) ด้านทรัพยากร (งบประมาณ 
การเงิน และพัสดุ) และด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (กระบวนการทํางานของบุคลากร) ซึ่งได้มีการประชุม
คณะทํางานเพ่ือร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยง รวมทั้งมีการ
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง และจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ่งปรากฎว่า ความเสี่ยงลดลงทุกกระบวนการปฏิบัติงาน แต่ยังมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ คือ  
การบริหารงานบุคคล (ยังขาดความต่อเน่ืองในกระบวนการที่มีผู้รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน อีกร้อยละ ๒๐  
เมื่อเทียบกับปีก่อน) งบประมาณการเงินและพัสดุ (ยังพบการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินล่าช้าอีกร้อยละ ๕  
เมื่อเทียบกับเอกสารเบิกจ่ายทั้งปี) กระบวนการทํางานของบุคลากร (ยังเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ด้านกระบวนการทํางานของบุคลากร อีกร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน) ซึ่งความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะนําไป
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในปีถัดไปและนํามาทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 

 
การบริหารหน่วยงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของ

หน่วยงานตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานและการกําหนด
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย และสํานักงานวิทยาเขต 
พ.ศ. ๒๕๕๒  รองอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีการพิจารณาแนวทางกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน โดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมและได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายสู่บุคลากรในการ
ประชุมบุคลากร มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้ และตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ 

 

การจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีการแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เพ่ือกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารงานบุคคล (ภาระงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคาร) โดยมีเป้าหมาย คือ 
บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีการกําหนดตัวช้ีวัด ได้แก่ จํานวนมาตรฐานภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล จํานวน ๔ ภาระงาน เพ่ือนําผลไปสู่การปฏิบัติ 
จึงมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่กําหนด มีการรวบรวมประเด็นความรู้ 



๔ 
 

ตามภาระงานที่กําหนดในรูปแบบเอกสารมาตรฐานภาระงานด้านการบริหารบุคคล และบุคลากรนําองค์ความรู้ 
จํานวน ๔ มาตรฐานภาระงาน ไปปรับใช้ ปรับกระบวนการทํางานให้สามารถลดข้ันตอนในการทํางาน ได้แก่ 
ภาระงานสวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคารแล้วนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  พร้อมทั้งเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ 
มีมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล และบรรลุตามตัวช้ีวัด คือ 
จํานวนมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล จํานวน ๔ ภาระงาน 

 

การกํากับการติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาและธํารงไว้ซึ่งบุคลากร 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการจัดทําแผนได้ใช้ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของบุคลากร และความ
ต้องการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนางานในกลุ่มภารกิจ 
ต่าง ๆ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา จํานวน ๒  ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะทางวิชาชีพ และความก้าวหน้าในอาชีพ มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับ
การอบรม พัฒนาทักษะ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการพัฒนาบุคลากร  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปรากฎว่า ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน ๙ โครงการ และได้มีการดําเนินการ ๙ โครงการบรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ร้อยละ ๑๐๐  

 

การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและการให้บริการ 
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และตัวบ่งช้ี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) และหัวหน้าฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ มีกระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองและมีการประเมินคุณภาพภายในตามเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทํา
แผนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ 
 
การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีการศึกษาปัจจัยหรือแนวทางการเสริมสร้าง

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Worklife) ด้วยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และโดยการสํารวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่
เป็นสารสนเทศมาจัดทําแผนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข มีการดําเนินกิจกรรมและดําเนินการตามแผน 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนร้อยละ ๑๐๐ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ/กิจกรรม 

 



๕ 
 

การพัฒนา เสริมสร้าง และปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม มีการกําหนด
ค่านิยมหลักและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมจากส่วนงาน/ฝ่าย/งาน ในการกําหนดคําสําคัญ 
(keyword) ที่ควรอยู่ในค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดค่านิยมหลัก 
(Core value) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
ของมหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ือกําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทุกช่องทาง ทุกหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการจัดทําคู่มือ และถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่บุคลากรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น จัดทําแผนเสริมสร้าง บ่ม เพาะค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัย
ทักษิณแก่บุคลากร และดําเนินการตามแผนที่กําหนด ผลการดําเนินงาน ปรากฎว่าบรรลุตามแผนร้อยละ ๑๐๐ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ/กิจกรรม 

 
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เอ้ือต่อระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 
นําเสนอร่างแผนไปยังคณะกรรมการชุดที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกส่วนงาน/
หน่วยงาน ดําเนินการแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ได้ร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การรับสมัครงานออนไลน์ เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อ
ผู้รับบริการย่ิงขึ้น 

 
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาปัญหา

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานจริง โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
ในเครือข่าย ทอมก. และดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับการเพ่ิมเงินเดือน 
โดยกําหนดให้มีการนําผลสัมฤทธ์ิของงาน ๓ ด้าน คือ องค์ประกอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามเอกลักษณ์หรือ
จุดเด่น หรือการพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ มาใช้ในการจัดสรรวงเงินสําหรับเพ่ิมเงินเดือน   
มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน และถ่ายทอดแผน เป้าหมายสู่รายบุคคล  
โดยกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน ฝ่าย งานและระดับบุคคล มีการประเมินระบบโดยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการท่ีประเมินผล
สัมฤทธ์ิของงาน และนําผลการประเมินระบบและกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงโดยออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานและหน่วยงานบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 



๖ 
 

การพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน 
(Job Description) และกระบวนงานหลัก (Core Process) ของบุคลากรสายสนับสนุนกับทุกส่วนงาน  
ฝ่าย งาน โดยแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดทําแผนการ
พัฒนามาตรฐานภาระงานเฉพาะกระบวนงานหลัก (Core Process) ตามกิจกรรมโครงการการพัฒนามาตรฐาน
ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมพัฒนามาตรฐานภาระงานตามแผนจากท้ังหมด ๑๔ กลุ่มภาระงาน 
ผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน ๓ กลุ่มภาระงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ 

 
การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการกําหนด

โครงการ/กิจกรรมตามแผนการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา ผลการดําเนินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีการดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม 

 
การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้   

ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ คนเรียนรู้ ส่วนงาน ฝ่าย งานเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเรียนรู้ โดยกําหนดระบบการจัดการความรู้ทั้งระดับ
ส่วนงาน ฝ่ายงาน และระดับมหาวิทยาลัย มีระบบการกํากับติดตาม ระบบการส่งเสริม สนับสนุนระบบการ
ทํางาน และสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบ  
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพ่ือให้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Pracetice) หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เพ่ือนํามาพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงและจัดเก็บเป็นระบบ 

  
๒. องค์ประกอบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 

- 
๓. องค์ประกอบที่ต้องเร่งพัฒนา 

- 

สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนเร่งด่วนจากมหาวิทยาลัย 

 - 

  



๗ 
 

ส่วนที่ ๑ 
โครงร่างองค์กร 

๑. ลักษณะองค์กร 
ชื่อหน่วยงาน 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 

ที่ต้ัง 
  สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง    ช้ัน ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ                
วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 
  สํานักงานวิทยาเขตสงขลา  อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยทักษิณ                 
วิทยาเขตสงขลา  เลขที่ ๑๔ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
  สํานักงานกรุงเทพมหานคร    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ช้ัน ๑๔ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร  

 
ประวัติความเป็นมา 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเกิดจากการยุบรวมของกองกลาง กองบริหารบุคคล
สํานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน และงานการจัดการความรู้ จากสํานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ .ศ . ๒๕๕๑ ที่มีการแบ่งส่วนในสํานักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  
การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์
และพนักงาน  การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร 
ประสานการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

๑ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
      ๑ก. (๑) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน   
การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งกลุ่มภารกิจตามโครงสร้าง
การบริหารและลักษณะงานภายใน ออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

 
 
 
 
 



๘ 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนนิงาน 
๑.  กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย          
๑.๑  ภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ธุรการฝ่าย  ธุรการสภาคณาจารย์และพนักงาน  สารบรรณ
มหาวิทยาลัย ภารกิจงบประมาณ  การเงิน  และพัสดุของฝ่าย ภารกิจ
เลขานุการผู้บริหาร ภารกิจการประชุม คณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย คณะการรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าส่วนงาน  การไปราชการของผู้บริหารและการแต่งต้ังผู้รักษาการ
แทน งานดูแลระบบ E-document  ภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  ภารกิจจัดระบบบริหารงานเอกสารของ
มหาวิทยาลัย ภารกิจพระราชพิธี  รัฐพิธี และพิธีการอ่ืนๆ ภารกิจ
ประสานงานส่วนกลาง  

 
๒.  กลุ่มภารกิจบริหารงานบคุคล   
๒.๑  ภารกิจบริหารงานบุคคล 
 

การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างพิเศษ ต่อสัญญาจ้าง 
และการทําสัญญาจ้าง การเข้าสู่ตําแหน่ง/การโอนย้าย/ตัดโอนตําแหน่ง/
เปลี่ยนตําแหน่ง/ยืมตัวและช่วยราชการ การปรับ วุฒิการศึกษา  
การขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอตําแหน่งชํานาญการ เงินประจํา
ตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนระดับตําแหน่ง การเข้าสู่ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร/ประเภทอํานวยการ การประเมินการปฏิบัติงานประจําปี  
การประเมิน เพ่ือต่อสัญญาจ้าง และการประเมิน เพ่ือบรรจุ เป็น  
พนักงานประจํา ภาระงานขั้น ตํ่า การเลื่อนขั้น เงินเดือน  ค่าจ้าง  
บัญชีถือจ่าย การเปล่ียนสถานภาพ การลาออก การเกษียณอายุราชการ  
การไปราชการในและต่างประเทศ  บริหารอัตรากําลัง 

 
๓. กลุ่มภารกิจทะเบยีนประวัติและสวัสดิการ  ประกอบด้วย ๒ ภารกิจ ดังน้ี 
๓.๑  ภารกิจทะเบียนประวัติ 
 

จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ การเพ่ิมวุฒิ
การศึกษา การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หนังสือรับรอง  
การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ ช่ือตัว  
ช่ือสกุล  การขอยกเว้นการรับราชการทหาร เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 

๓.๒  ภารกิจสวัสดิการ 
 

ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล บําเหน็จบํานาญ การขอ
พระราชทานเพลิงศพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชพค. ชพส. กบข. กสจ. งานนโยบายการจัดสรร
ที่ พั ก  งานส วัส ดิการ เงิน กู้ ของโครงการ ต่ างๆ  งาน เลขานุ การ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 
 



๙ 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนนิงาน 
๔.  กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
๔.๑ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

การจัดการฝึกอบรม การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร การลา
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (การลาศึกษา
ต่อ  การฝึกอบรมหรือดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย) ภารกิจทุนการศึกษาต่อ
ทุนฝึกอบรม กองทุนพัฒนาบุคลากร ประสานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์  
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแต่
ละหน่วยงาน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การประกัน
คุณภาพ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย 
 

๕.  กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 
๕.๑ ภารกิจวินัยและนิติการ 
 

ภารกิจด้านคดี (คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย  
การติดตามเร่ืองรับหน้ี การบังคับคดี) ภารกิจด้านนิติกรรมสัญญา  
ภารกิจด้านยกร่างประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ภารกิจด้าน
วินัย จรรยาบรรณ ความรับผิดทางละเมิด ภารกิจสนับสนุนด้านงาน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ภารกิจด้านให้คําปรึกษาตอบข้อหารือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           



๑๐ 
 

๑ก. (๒) ลักษณะท่ีสําคัญขององค์กร 
 

ตาราง OP-๑ก. (๒-๑) ลักษณะท่ีสําคญัขององค์กร 
 

ปรัชญา ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

ปณิธาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสทิธิภาพ 

วิสัยทัศน์ 
 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 

พันธกิจ 
 
 

สร้างความเข็มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑. พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน 
 

ค่านิยม ๑. พร้อมให้บริการ ทํางานอย่างมืออาชีพ ทํางานเป็นทีม  
๒. ซื่อสัตย์ สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
สมรรถนะหลกัขององค์กร 
 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เช่น ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการลา เป็นต้น 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

มีจิตบริการที่ดี  มีความต่ืนตัว กระตือรือร้น และสร้างความพึงพอใจในทกุ
บริการ 
 

 



๑๑ 
 

๑ก. (๓) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
           บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๕.๑๙ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ และเป็นข้าราชการ ร้อยละ ๓.๗๐ 
           บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๕.๕๖ สําเร็จระดับปริญญาตรี และร้อยละ ๓๗.๐๔ สําเร็จระดับ
ปริญญาโท  
 

ตาราง OP-๑ก. (๓-๑) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภท และวุฒิการศึกษา 
 

ข้อมูลบคุลากร 
สายสนบัสนุน (๒๗ คน) 
จํานวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร   
     ข้าราชการ ๑ ๓.๗๐ 
     พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๓ ๘๕.๑๙ 
     ลกูจ้างของส่วนราชการ   
     ลกูจ้างของมหาวิทยาลัย ๓ ๑๑.๑๑ 
วุฒิการศึกษา   
     ปรญิญาเอก   
     ปรญิญาโท ๑๐ ๓๗.๐๔ 
     ปรญิญาตรี ๑๕ ๕๕.๕๖ 
     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ๒ ๗.๔๑ 

 
ตาราง OP-๑ก. (๓-๒) ปัจจัยที่จูงใจใหผู้ป้ฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพนัธกิจองค์กร 

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลพุนัธกิจองค์กร 
ข้าราชการ 

ระบบสวัสดิการ  ค่าตอบแทน ความมั่นคงในอาชีพ และความผูกพันในองค์กร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

๑ก. (๔) งบประมาณ อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก 
ตาราง OP-๑ก. (๔-๑) อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ด้าน ข้อมูล 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

งบประมาณเงินรายได้                  ๑๗,๖๖๓,๓๐๐  บาท 
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล     ๑,๙๐๓,๖๐๐  บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
งบประมาณเงินรายได้                  ๒๔,๓๖๘,๑๐๐  บาท 
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล     ๑,๙๒๕,๑๐๐  บาท 
 

อาคารสถานท่ี 
 
 
 
 
 

๑. สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง  
ช้ัน ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 
๒. สํานักงานวิทยาเขตสงขลา  

อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา    
เลขที่ ๑๔ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๙๐๐๐๐ 
๓. สํานักงานกรุงเทพมหานคร 

ช้ัน ๑๔  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 
 

เทคโนโลยี 
 
 
 
 

๑. ระบบที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดูแล 
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการลา 
- ระบบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สกอ.) 
- ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 

๒. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ใช้งาน  
- ระบบสารสนเทศประกันคณุภาพ (TSU-QAIS) 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบจัดการความรู้และเผยแพร่ข้อมูล 
- ระบบบัญชี ๓ มิติ 
- ระบบการจองใช้ยานพาหนะ 
-. ระบบบริหารจัดการห้องประชุม 

อุปกรณ ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  อุปกรณ์สํานักงานและการสื่อสาร     

สิ่งอํานวยความสะดวก  มหาวิทยาลัยมสีิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ดังน้ี 
๑. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม  
๒. ยานพาหนะบริการ และรักษาระบบความปลอดภัย 

 



๑๓ 
 

         ๑ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
           ๑ข. (๑) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่
เก่ียวข้องดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปน้ี  

แผนภาพ OP-๑ข. (๑-๑) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและ
สวัสดิการ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจจัดพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 



๑๔ 
 

แผนภาพ OP-๑ข. (๑-๒) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

๑. นางสาวพยอม  ธนมี 
๒. นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ 
๓. นางสาววัลภา ทับแก้ว 
๔. นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ์ 
๕. นางสาวปวีณา  จนัทร์ประดิษฐ์ 
๖. นางสาววรรณา  เหมทานนท์ 
๗. นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม 
๘. น.ส.พณวรรณ  ยามาเจริญ 
๙. นางสุภาพร  สิกพันธ์ 
๑๐. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง 
๑๑. นายลําพูล  ธะนะนิล 

๑. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
๒. นางสําราญ  ชูจนัทร์ 
๓. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู 
๒. นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง 

(ช่วยราชการ ณ ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตพัทลุง) 

๓. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ์ 
๔. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ์ 

อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ชํานิ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

กลุ่มภารกิจสนับสนุน 
การบริหารมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบรหิารงานบุคคล กลุ่มภารกิจทะเบียน
ประวัติ 

กลุ่มภารกิจพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจวินัยและนิติกร 

๑. น.ส.เพ็ญฉาย  กุลโชติ 
๒. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร 
๓. น.ส.กันยารัตน์  หนูสุข 
๔. นางลลิดา  นันทวงศ*์ 
๕. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ 
 

๑. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง 
๒. นางลลิดา  นันทวงศ์* 
๓. นางปุณญาดา  สวุรรณมณี 
 



๑๕ 
 

ตาราง OP-๑ข. (๑-๓) หนา้ที่หลักของผูบ้ริหาร 
 

ตําแหน่ง รายชื่อ บทบาทและหน้าที ่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล  

อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์ - กํากับดูแลและสั่งการเก่ียวกับการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล   
- ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่ผู้ บังคับ 
บัญชามอบหมาย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   
ศุกระกาญจน์ 

- ช่วยกํากับดูแลและสั่งการเก่ียวกับ
การบริหารงานของฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล   
- ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่ผู้ บังคับ 
บัญชามอบหมาย 

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล   

นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ - ช่วยกํากับดูแลและสั่งการเก่ียวกับ
การบริหารงานของฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล   
- เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ง าน ใน ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ก ล า งแ ล ะ
ทรัพยากรบุคคล   
- ติ ดตามการป ฏิ บั ติ งาน ในฝ่ าย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ให้เป็นไปตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล   
- ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับ 
บัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๑ข. (๒) ประเภทผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตาราง OP-๑ข. (๒-๑) ความต้องการและความคาดหวังของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภทผู้รบับริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
การบริการที่สง่เสริมการเรียนรู ้ การบริการอ่ืน ๆ 

ประเภทผู้รบับริการ   
ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ทายาทผู้รับผลประโยชน์ 

๑. มีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   
และวิธีการดําเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ 
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน (KM) 
๔. เป็นวิทยากรรับเชิญจากสว่นงาน          
ในมหาวิทยาลยั ในหัวข้อเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑. มีการตอบข้อซักถาม
ทางโทรศัพท์ 
 
 

หน่วยงานภายนอก 
บุคคลภายนอก 

บริการข้อมูลผา่นเว็บไซต์ - 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (ถ้ามี)   

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย - - 

หน่วยงานภายนอก - - 

บุคคลภายนอก - - 

 



๑๗ 
 

๑ข. (๓) คูค่วามร่วมมือที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ 
 

ตาราง OP-๑ข. (๓-๑) คู่ความร่วมมือที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ 
 

คู่ความร่วมมือ หน่วยงาน/องค์กร วัตถุประสงคค์วามร่วมมือ 
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ   
ในประเทศ 
- มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

๑. มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

๒. สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์
บุคลากรสําหรบัสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระดับปริญญาเอก   

ต่างประเทศ - - 

คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ   

   ในประเทศ - - 

   ต่างประเทศ - - 



๑๘ 
 

๒. สภาวการณ์ขององค์กร 
     ๒ก. สภาพด้านการแขง่ขัน  

ตาราง OP ๒ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
ประเด็น

เทียบเคียง 
คู่เทียบ ผลการดําเนนิงานเม่ือเทียบกับคู่เทียบ   

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ปัจจัยที่กําหนดความสาํเร็จ 

  ตัวบ่งชี้ทีเ่ปรียบเทียบ ตนเอง คู่เทียบ  
องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ฝ่าย
แผนงาน 

๑.๑ กระบวนการ 
พัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) 

๕ ๕ ดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ฝ่ายแผนงาน และฝา่ยบรหิารกลาง
และทรพัยากรบุคคล มีการติดตาม
รายงานผลโดยใช้วิธีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน
กลยุทธ์ 
 

  ๒.๔ ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.
๒.๔) 

๕ ๕ ฝ่ายแผนงาน มีการติดตามโดยการ
อ้างอิงตามแผน แบ่งการพัฒนาเป็น  
๓ ประเภท คือ 
๑. อบรมสัมมนาตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
๒. ฝึกอบรมระยะสั้นตามความเหมาะสม 
๓. ศึกษาดูงานในภาพรวมท้ังน้ีจะมีการ
ติดตามประเมินผลตอนสิ้นปีการศึกษา
ในภาพรวม 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
มีการติดตามโดยการอ้างอิงตามแผน 
แบ่งการพัฒนาเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. อบรมสัมมนาตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
๒. ฝึกอบรมระยะสั้นตามความเหมาะสม 
๓. การลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

  ๗.๒ การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.
๗.๒) ระดับฝ่าย 
 

๕ ๕ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการความรู้ 

  ๗.๔ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) 

๕ ๕ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายแผนงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับงานของตนเอง 
 

  ๘.๑ ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 
(สกอ.๘.๑) 
 

๕ ๕ มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 



๑๙ 
 

ประเด็น
เทียบเคียง 

คู่เทียบ ผลการดําเนนิงานเม่ือเทียบกับคู่เทียบ   
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ปัจจัยที่กําหนดความสาํเร็จ 

  ตัวบ่งชี้ทีเ่ปรียบเทียบ ตนเอง คู่เทียบ  
  ๙.๑ ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๔ ๔ มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

๒ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
ตาราง OP ๒ข. ความทา้ทายและความได้เปรียบเชงิกลยุทธ ์
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
(จุดอ่อน) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
(จุดแข็ง) 

ตัวบ่งชี ้

ด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

- - - 

ด้านการปฏิบัติการ - - - 
ด้านทรัพยากรบุคคล - การปรับเปลีย่น

กระบวนทัศน์บุคลากรให้
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ให้บริการเชิงรุก 

- การพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเป็นมืออาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นหน่วยงานหลักในการ
พัฒ น าบุ ค ล าก ร  และมี
ค วาม เช่ี ย วช าญ ใน การ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ การ
พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย 

ด้านความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน/สังคม 

- - - 

 



๒๐ 
 

๒ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน โดยใช้วงจร PDCA 
 
ตาราง OP ๒ค. (๑) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช้วงจร PDCA 

 

วงจร ผลการดําเนนิงานขององค์กร 
Plan จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีโดยใช้ข้อมูลจากผลการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่าน

มาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

Do ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดโดยยึดหลักการของการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 

Check ติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีละ ๑ ครั้ง และแผนกล
ยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง 

Act ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

           
 



๒๑ 
 

ตาราง OP ๒ค. (๒) ผลการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลการปรบัปรุงการดําเนนิงาน  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ควรปรับระบบการสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้
ข้อมูลอย่างทั่วถึง 

๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล โดยจัดกลุ่มเน้ือหาใหม่ให้ง่ายในการ
สืบค้นข้อมูล และเพ่ิมความสะดวกในการ
ติดตามข่าวสารของหน่วยงาน 

๒. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 

๒. ควรเพ่ิมกระบวนการทํางานที่รวดเร็วย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของหนังสือรับจาก
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ
ทันเวลา 

ดําเนินการประสานงานกับส่วนงานที่เก่ียวข้องทาง
วาจา และส่งหนังสือไปให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการก่อนที่จะมีการสั่งการจากผู้บริหาร 

๓. ควรมีการกําหนดปฏิทินในการประชุมฝ่าย 
เพ่ือการติดตามและพัฒนางาน การร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการให้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้กําหนด
ปฏิทินการประชุมบุคลากร จาํนวน ๒ เดือน/ครั้ง  
แต่เน่ืองจากบุคลากรมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการ
โครงการต่าง ๆ จึงทําใหจ้ัดประชุมไม่เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด 

๔. ควรให้ความสาํคัญกับการส่งเสริมสวัสดิการ
เชิงรุก เช่น การร่วมแสดงความยินดีที่
บุคลากรได้ทําช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
การเย่ียมไข้ การร่วมไว้อาลัย 
ในงานศพ เป็นต้น ทําให้เกิดวัฒนธรรมใน
การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร 

๑. จัดส่งการ์ดแสดงความช่ืนชมในกรณีที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

๒. ให้ช่วยเหลือบุคลากรตามหลกัเกณฑ์กองทุน
สวัสดิการตามที่กําหนด 

๕. ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ทุกกระบวนงานอย่างทั่วถึง 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้กําหนดให้ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุม
บุคลากรของฝ่าย การรับฟังข้อเสนอแนะ และการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  

๖. ควรสร้างระบบการทํางานทดแทน ในกรณี
ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

มีการกําหนดบุคลากรทํางานทดแทนในกรณีที่ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สําหรับภาระงาน
เร่งด่วน 

๗. การปฐมนิเทศบุคลากรใหมค่วรเพ่ิมกิจกรรม
การสร้างความตระหนักในการร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยการอุทิศตนเพ่ือส่วนร่วม 

มีการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมหลักสูตรและ
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) 
ความตระหนักในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย และ
การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม  



๒๒ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลการปรบัปรุงการดําเนนิงาน  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลต้อง
ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการ
พัฒนาองค์กรต่อไป 

ดําเนินการศึกษาและพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเน่ือง 

๙. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ควร 
ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนาระบบ
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสํานัก
คอมพิวเตอร์ ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบการลาออนไลน์ ระบบการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์และอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ
การรับสมัครงานออนไลน์ 

 
  



๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
  



๒๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมิน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของส่วนงานเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธ์ตาม พันธกิจ กลุม่สถาบัน  

และเอกลักษณ์ของส่วนงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๖-๗ ข้อ 

  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
ส่วนงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส่วนงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ .ศ . ๒๕๕๘ -๒๕๖๗  
ซึ่งได้ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
นําไปสู่การปฏิบัติได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ  
 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและ
ท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล  จึ ง ไ ด้ จั ด ทํ า โค ร งก า ร 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพ่ือจัดทําแผน
กลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติ



๒๕ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยวิเคราะห์แผนการ
ดํ า เนิ น งานตามจุ ด เน้ นหรือน โยบายของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๐ ปี (พ .ศ . ๒๕๕๘  -
๒๕๖๗ ) และพิจารณาจากภาระงานท่ี เป็น
จุดเน้น หรือ เป็น KPI ของฝ่ายหรือพันธกิจของ
ฝ่าย รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม และส นั บ ส นุ น กิ จก รรมขอ ง
หน่วยงาน พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการ
บ ริห ารงาน งบป ระม าณ  และก าร กํ า กั บ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และกําหนด
ระบบการ ติดตามและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานและเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จํ าน วน  ๑๐  โค รงก าร / กิ จก รรม  ผลการ
ดําเนินงาน  ปรากฎ ว่า  ทุ ก โครงการบรรลุ
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(เอกสาร ๕.๑-๑ ถึง ๕.๑-๔) 

✓  ๒  แยกเกณฑ์การประเมินเป็น ๒ ระดับ
ดังน้ี 
- ระดับส่วนงานวิชาการ : ดําเนินการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไป ด้ วย ตน ทุ น ต่ อห น่ วย ใน แ ต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน  อย่างต่อ เน่ื อง เพ่ื อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต  และโอกาสในการ
แข่งขัน  

มีการนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานแต่ละรายการทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบบัญชี ๓ มิติ และการควบคุม
งบประมาณด้วยโปรแกรม Excel และมีการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน
ให้ที่ประชุมฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคลรับทราบ  และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาสไปยังฝ่ายแผนงาน และ
รายงานผลทางการเงินให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
เพ่ื อป ระกอบก ารวางแผน และ ตั ดสิ น ใจ 



๒๖ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

- ระดับส่วนงาน อ่ืนและหน่วยงาน
บ ริ ห า ร  : มี ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ร าย ไ ด้ 
ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่
ได้รับจัดสรร และจัดทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบและเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

ทั้งน้ี ได้มีการดําเนินโครงการซึ่งเป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงินตามข้อ ๑ 

(เอกสาร ๕.๑-๕) 
 

✓  ๓  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของส่วนงาน และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

มีการแต่งต้ังคณะทํางานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๒๙๕๘/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้มีการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
และดําเนินงานตามที่กําหนดตามแผน ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี 

  ๑.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
     - ประวัติบุคลากร 
     - สารบรรณมหาวิทยาลัย 
     - บริหารงานบุคคล 
๒.   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
      - งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
๓.   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    
      - กระบวนการทํางานของบุคลากร 
 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปรากฎว่า ความเสี่ยงลดลงทุกกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  แ ต่ ยั งมี ค ว า ม เสี่ ย ง เห ลื อ อ ยู่  
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 



๒๗ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๑. การบริหารงานบุคคล 

ยังขาดความต่อเน่ืองในกระบวนงานที่มี
ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน อีกร้อยละ ๒๐ 
เมื่อเทียบกับปีก่อน 

๒. งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

ยังพบการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินล่าช้าอีก 
ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับเอกสารเบิกจ่ายทั้งปี 

๓. กระบวนการทํางานของบุคลากร 

ยังเกิดความล่าช้าในการปฏิ บั ติงานด้าน
กระบวนการทํางานของบุคลากร อีกร้อยละ 
๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

ซึ่งความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะนําไปวิเคราะห ์

ปัจจัยเสี่ยงในปีถัดไปและนํามาทําเป็นแผน
บริหารความเสี่ยง 

 
(เอกสาร ๕.๑-๖) 

 

✓  ๔  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน  

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 
 
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
มีการกําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  
นําตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายสู่การปฏิบัติผ่านการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมายที่กําหนด  
 

   ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ก ล า งแ ล ะ ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  
นําเครื่องมือคุณภาพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ



๒๘ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

และกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน และวัด
ประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๓ . หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีช่องทาง
ในการรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง นิสิต บุคลากร 
ผู้ ป กครอง  ผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ตผ่ าน ช่องทางต่ าง  ๆ  
ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายตรง Facebook 
Website และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และนํา
ข้อมูลที่ ได้ ไปพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานให้สอดคล้อง/ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
หัวหน้าฝ่ายฯ บริหารงานด้วยความรับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการลงนาม
คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (Performance 
Agreement) กํ าหนดตัวช้ี วัด  ค่ าเป้ าหมายที่
ชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน  
 
๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานได้ตรวจสอบ
ผ่ านทางเว็บ ไซ ต์ของฝ่ ายบริห ารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณและการเงิน
ได้รับการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากส่วน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และผู้ตรวจ
ภายนอกจากสํานักงานการตรวจสอบแผ่นดิน  
 
 



๒๙ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ฝ่ ายบริห ารกลางและทรัพ ยากรบุ คคล  ได้
กําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่าน
การประชุมบุคลากรของหน่วยงาน การจัดทํา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจํ า ปี  แ ล ะก ารรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในการจัดทําข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ 
 
๗. หลักการกระจายอํานาจ(Decentralization) 
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งมอบอํานาจให้หัวหน้าฝ่าย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ซึ่งสามารถช่วยในการ
บ ริ ห าร งาน ให้ เกิ ด ค ว าม ค ล่ อ ง ตั วม าก ขึ้ น 
 
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ออก
คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการใช้อํานาจ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
 
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)  
ฝ่ ายบริห ารกลางและทรัพ ยากรบุ คคล  ได้
กําหนดให้บุคลากร/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ
ปฏิบัติหรือการบริการทัดเทียมกันตามสิทธิที่พึง
ไ ด้ รั บ  เช่ น  ก าร เข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ า วส ารขอ ง
มหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น/เสนอแนะ ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 
 
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
หัวหน้าฝ่าย ได้ใช้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นทั้งจาก
ภายในและภายนอกมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
การบริหารงาน และใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
สรุปข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบร่วมกันผ่านที่
ประชุมฝ่าย 

(เอกสาร ๕.๑-๗) 



๓๐ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๕  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทกัษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

๑ . ฝ่ ายบริห ารกลางและทรัพ ยากรบุ คคล 
ดําเนินการกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ ดังน้ี  
    ๑) แต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการความรู้
ของฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๒) กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภาระงานด้านการบริหารบุคคล (ภาระงานสรรหา 
คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง, การขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์, สวัสดิการ
งานศพ และ MOU กับธนาคาร)  
   ๓ ) เป้ าห ม าย  KM (Desired State) คื อ  มี
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภาระงานด้านการบริหารบุคคล 
   ๔) ตัวช้ีวัด ได้แก่ จํานวนมาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการ
บริหารบุคคล จํานวน ๔ ภาระงาน คือ ๑) ภาระ
งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง 
๒) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
๓) สวัสดิการงานศพ ๔) MOU กับธนาคาร 
   ๕ ) ส นั บ ส นุ น ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ
บ ริ ห า รม ห า วิท ย าลั ย ใน กํ า กั บ ข อ งรั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๖) สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ความเป็นเลิศ ด้านการสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระบบและกลไกการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
๒ . ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
 



๓๑ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๓. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการ
บริหารบุคคล (ภาระงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ 
แต่งต้ังและสัญญาจ้าง, การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์, สวัสดิการงานศพ, MOU 
กับธนาคาร) จํานวน ๑๓ ครั้ง ดังน้ี 
   ๑) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาระงานสรรหา 
คัดเลือกบรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง จํานวน ๓ 
ครั้ง เมื่อวันที่ ๓, ๕ และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
   ๒ ) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาระการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จํานวน ๔ 
ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔, ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
   ๓) สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคาร 
จํ า น วน  ๒  ค รั้ ง  เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๘  แ ล ะ  ๑ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
    
๔. มีการรวบรวมประเด็นความรู้ตามภาระงานที่
กําหนด ในรูปแบบเอกสารมาตรฐานภาระงาน
ด้านการบริหารบุคคล (ภาระงานสรรหา คัดเลือก 
บรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง, การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์, สวัสดิการงานศพ, MOU 
กับธนาคาร) 
 

๕. บุคลากรนําองค์ความรู้ (มาตรฐานภาระงาน 
จํานวน ๔ มาตรฐานภาระงาน ได้แก่ ภาระงาน
สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ังและสัญญาจ้าง, 
การขอพระราชทนเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์ , 
สวัสดิการงานศพ, MOU) ไปปรับใช้ และได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือปรับกระบวนการทํางานให้
สามารถลดขั้นตอนในการทํางาน ได้แก่ ภาระงาน
สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคารแล้วได้
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล 



๓๒ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๖ . ผลการดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย  คือ  มี
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภาระงานด้านการบริหารบุคคล และบรรลุตาม
ตัวช้ี วัด  คือ  จํานวนมาตรฐานภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหาร
บุคคล จํานวน ๔ ภาระงาน 

(เอกสาร ๕.๑-๘) 
 

✓  ๖  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนก ารบ ริห ารและแผน พัฒ น า
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยให้
ความสําคัญสําหรับการพัฒนางานในกลุ่มภารกิจ
ต่าง ๆ โดยกําหนดประเด็นในการพัฒนาบุคลากร 
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสู่มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒ นาการดําเนิน งาน เพ่ื อส่ ง เสริมและ

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์กรเพ่ือหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

๔. เส ริมส ร้ างคุณ ภาพ ชี วิตการทํ างานที่ ดี 
สามารถกระตุ้นให้ บุคลากรทุ่ ม เทในการ
ปฏิบัติงานมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๓ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
ทักษะทางวิชาชีพ และความก้าวหน้าในอาชีพ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

บุคลากรของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคลให้มีความเช่ียวชาญและก้าวหน้า 

๒. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรมีสมรรถนะ
สากล 

ฝ่ ายบริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  จะ
ดําเนินการติดตามผลปีละ ๑ ครั้ง โดยให้บุคลากร
ใน ฝ่ าย ฯ  ราย งาน ผลก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม
แผนพัฒนาบุคลากรที่ ได้ ดําเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ และจะได้นําผลการประเมินมา
พัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้มีความ
เหมาะสมย่ิงขึ้นต่อไป 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปรากฏว่า มีการดําเนิน กิจกรรม/
โครงการ จํานวน ๙ โครงการ บรรลุตามแผนและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ 

(เอกสาร ๕.๑-๙) 
 

✓  ๗  ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของส่วนงานท่ีได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานส่วนงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ  

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ใช้ระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพภายในตาม
แน วท างขอ งมห า วิท ย าลั ย  มี ก าร กํ าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวบ่งช้ี ประจําปี
ก ารศึ ก ษ า  ๒๕๕๗  ให้ ส อค คล้ อ ง กั บ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) และได้ลงนามคํารับรองการ
ป ฏิ บั ติ งาน  เมื่ อ วันที่  ๑๘  มี น าคม  ๒๕๕๘ 
ผลการประเมินตนเองฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อยู่ในระดับ
ดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๖๓ 

(เอกสาร ๕.๑-๑๐) 



๓๔ 
 

 ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 

ย้อนหลงั(ถ้ามี) 
ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๗ ข้อ ๕ ๗ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๕.๑-๑ แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๕.๑-๒ แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.๑-๓ 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.๑-๔ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๕.๑-๕ เอกสารการดําเนินงานทางการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๕.๑-๖ เอกสารการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
๕.๑-๗ เอกสารการดําเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๕.๑-๙ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
๕.๑-๑๐ เอกสารการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/พันธกิจ 
  



๓๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแหง่ความสุข (Happy Workplace : Happy Worklife) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- - มีการดําเนินการ ๑ ข้อ มีการดําเนินการ ๒ ข้อ มีการดําเนินการ ๓ ข้อ 
 

  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  ศึกษาปัจจัยหรือแนวทางการเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  (Happy 
Workplace : Happy Work-life) 

ศึกษาปัจจัยหรือแนวทางการเสริมสร้างมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Work-
Life) ด้วยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และโดย
การสํารวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่เป็น
สารสนเทศมาจัดทําแผนการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace : Happy Work-Life) 

(เอกสาร ๑-๑) 

✓  ๒  มีแผนเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่ ง
ค ว า ม สุ ข  ( Happy Workplace : 
Happy Work-life) 

มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทํ าแผนเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace : 
Happy Work-life) โดยมี รายละเอียด กิจกรรม /
โครงการดังน้ี 
๑ . การสํารวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ มิติที่ ๙ (Happy Work-Life) 
๒. โครงการองค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้
อย่างไร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๓ . กิจกรรมสร้างนักสร้างสุของค์กรร่วมกับภาคี
เครือข่าย หรือ สสส. 
๔. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
๕. โครงการข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออม
สิน กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๖. โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม  
๗. สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  

(เอกสาร ๑-๒) 



๓๗ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๓  มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด มหา วิท ยาลั ย ดํ า เนิ นการตามแผน เสริม สร้ า ง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace : 
Happy Work-life) ดังน้ี 

๑. การสํารวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ มิติที่ ๙ (Happy Work-Life) 

๒. โครงการองค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้
อย่างไร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. กิจกรรมสร้างนักสร้างสุของค์กรร่วมกับภาคี
เครือข่าย หรือ สสส. 

๔. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
๕. โครงการข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
ออมสิน กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๖. โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 
๗.  สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  

(เอกสาร ๑-๓) 

✓  ๔  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผน
และผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๘๐ 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามทําแผนเสริมสร้าง 
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy 
Work-Life) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งบรรลุตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ 

(เอกสาร ๑-๓) 
 ๕  มีการพัฒนาระบบประเมินดัชนีความสุข

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

 ๖  มีการประเมินประเมินดัชนีความสุขของ
บุคลากร  โดยมี ผลการประเมิ นมิ ติ 
Happy Work-life ไม่ ตํ่ า ก ว่ า  ๓ .๐ ๐ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

 ๗  มีการนําผลการประเมินในข้อ ๖ มาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนาแผนหรือเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy 
Work-life 

 



๓๘ 
 

  ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

- - ๒ ข้อ  ๔ ๔ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

  

รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑-๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑-๒ แผนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
๑-๓ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนา เสริมสร้าง และปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีการดําเนินการ ๑ ข้อ มีการดําเนินการ ๒ ข้อ มีการดําเนินการ ๓ ข้อ มีการดําเนินการ ๔ ข้อ 
  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  มีการกําหนดค่านิยมหลักและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 

๑. มีการกําหนดค่านิยมหลักและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมจากส่วนงาน/ ฝ่าย/ 
งาน ในการกําหนดคําสําคัญ (keyword) ที่ควรอยู่
ในค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒ . แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดค่านิยมหลัก 
(Core Value) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยทํา
หน้าที่  
  ๑ ) พิ จ ารณ ากลั่ น ก รอ งค่ า นิ ยมหลั ก ขอ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอโดยส่วนงาน  
๒) กําหนดคําอธิบายและพฤติกรรมที่สะท้อน
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย  
๓) นําเสนอ ร่าง ค่านิยมหลักต่อคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้องซึ่งคณะกรรมการกําหนดค่านิยมหลัก 
(Core Value) ของมห าวิท ยาลั ยทั กษิ ณ  ได้
ดําเนินการประชุมฯ ๒ ครั้ง ดังน้ี 

  ๒ .๑  ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน 
๒๕๕๗ 
๒ .๒  ประชุมค ร้ังที่  ๒  เมื่ อ วันที่  ๑๕  ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

(เอกสาร ๒-๑ – ๒-๓) 

✓  ๒  มีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลัก 

๑ . แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเครื่องมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
ทั กษิ ณ  โดยมี ห น้ าที่  กํ าหนด เค รื่ อ งมื อ วัด
พฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย



๔๐ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

ทักษิณ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประชุมฯ 
๔ ครั้ง ดังน้ี 
๑ ) ประชุมครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
๒ ) ประชุมครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
๓) ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๔) ประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
๒. นําเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักเข้าที่
ประชุมทีมบริหารให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๘ และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

๓. นําเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักฉบับ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมทีมบริหาร 
เข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระ ดั บ สู ง  ค รั้ งที่  ๓ /๒๕๕๘  เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบเคร่ืองมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ไป
ยังทุกหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

(เอกสาร ๒-๔ – ๒-๖) 

✓  ๓  มีการจัดทําคู่มอืและถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําคู่มือ และถ่ายทอด
ค่านิยมหลักสู่บุคลากร ดังน้ี 
๑. ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ ในการ
จัดทําคู่มือ 
๒. จัดทําคู่มือค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓. ถ่ายทอดค่านิยมไปสู่บุคลากร โดยการสร้าง
การรับรู้ค่ า นิยมหลักของมหาวิทยาลัยของ
บุคลากรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สังคมออนไลน์ และอ่ืนๆ 

(เอกสาร ๒-๗) 



๔๑ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๔  มีการจัดทําแผนเสริมสร้าง/ปลูกฝังค่านิยม
หลักแก่บุคลากรและดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนเสริมสร้าง 
บ่ม เพาะค่ านิยมหลัก  (Thaksin Core Value) 
และวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยทั กษิณ  
ปีการศึกษา๒๕๕๗ แก่บุคลากร ซึ่งบรรลุตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

๑. การสร้างการรับรู้ค่านิยมของบุคลากรผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และ
อ่ืนๆ  
๒. จัดทําคู่มือค่านิยมหลักของมหาวิทยาลยัทักษิณ 
๓ . กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก “คารวะ” 
- กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
- กิจกรรมรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเน่ืองในวัน
ผู้สูงอายุ  
๕ . กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก “สามัคคี” 
- กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ  
๖ . กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก “มีความ
คุ้มค่า” 
- กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน  
(การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม)  

(เอกสาร ๒-๘) 
 ๕  มีการพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรม/

คุณลักษณะทีส่อดคล้องกับค่านิยมหลัก 
 

 ๖  มีการประเมินพฤติกรรม/คณุลักษณะที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักโดยมีผลการ
ประเมิน ไม่ตํ่ากว่า ระดับ ๓ จากคะแนน
เต็ม ๕ คะแนน 

 

 ๗  มีการเช่ือมโยงค่านิยมหลักกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในองค์กร 

 

  



๔๒ 
 

 ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๔ ข้อ ๕ ๔ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒-๑ คําสั่งคณะกรรมการกําหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
๒-๒ เอกสารการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่านิยมหลักและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๒-๓ ค่านิยมหลัก/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๒-๔ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกาํหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลกัชอง
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๒-๕ มติที่ประชุมทมีบริหารและทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง 
๒-๖ เอกสารการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก 
๒-๗ คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลยัทักษิณ 
๒-๘ แผนเสริมสร้าง/ปลูกฝังค่านิยมหลักแก่บุคลากรและดําเนินการตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- - มีการดําเนินการ ๑ ข้อ มีการดําเนินการ ๒ ข้อ มีการดําเนินการ ๓ ข้อ 
  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  มีการป รับปรุงข้อบังคับ  ระเบียบ 
ประกาศที่ เก่ียวข้องกับการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เอ้ือ
ต่อระบบการบริห ารจั ดการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ 

มี คํ าสั่ งแ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการ  เมื่ อ วันที่  ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยมีการประชุมพิจารณา  
รวม ๓ ครั้ง ดังน้ี 
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
ทั้งน้ี ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานฯ เพ่ือนําประเด็น/
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงเพ่ือยก
ร่างข้อบังคับฯ จํานวน ๑๐ ฉบับ และได้มีการเสนอ
ผ่านที่ประชุมตามลําดับ ดังน้ี 
- คณ ะก ร รม ก ารน โย บ าย แ ล ะก าร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมคณบดี ผู้ อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง 
- ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

(เอกสาร ๓-๑) 

✓  ๒  มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๗ 

มหาวิทยาลั ย ได้ ดํ า เนิ นการจั ดทํ าแผน  ดั ง น้ี 
๑ . ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ม.ทักษิณ 
 
 



๔๔ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) (กลยุทธ์ ๑.๖ , ๒.๕ ,๓.๔ ,๖.๒ , 
๖.๓) 
 
๒. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวช้ีวัด (ใช้กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard เป็น
แนวทาง) และจัดทํารายละเอียดแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กําหนดมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 
 
๓. เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
- คณ ะก ร รม ก ารน โย บ าย แ ล ะก าร พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อ ๖/๕/
๒๕๕๘ 
- ที่ประชุมคณบดี ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๘/๕/๒๕๕๘ 
- คณะกรรมการนโนบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

(เอกสาร ๓-๒) 

✓  ๓  มีการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ และแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการถ่ายทอดแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ดังน้ี 
๑. นําเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และ
ผู้บริหารระดับสูง 
๒. ส่งแผนไปยังทุกส่วนงาน 



๔๕ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๓. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
 
๔. ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 
และมีแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ  

(เอกสาร ๓-๓) 
  ๔  มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 

 ๕  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 

✓  ๖  มี การปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมมือกับ
สํานักคอมพิวเตอร์ในการจัดทําระบบการรับสมัคร
งานออนไลน์ โดยได้ศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย
อ่ืน  เช่น  มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  มหาวิทยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธ น บุ รี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยสํานักคอมพิวเตอร์ได้นําระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมา
ให้ผู้บริหารและผู้ ใช้งานพิจารณา เมื่ อ วันที่  ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
พัฒนาระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการตามผล
การประชุม  

(เอกสาร ๓-๔) 

 ๗  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการบริหารและ
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินไม่
ตํ่ากว่า ๓.๒๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 



๔๖ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 ๘  มีการนําผลการประเมินในข้อ ๔ และ 
๖ ไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

 

  

 ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๕ ๔ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

 ๓-๑ 
เอกสารการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓-๒ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓-๓ เอกสารการถ่ายทอดแผนแผนการบริหารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓-๔ การปรับปรุงระบบการรับสมัครงานออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มี มีการดําเนินการ ๑ ข้อ มีการดําเนินการ ๒ ข้อ มีการดําเนินการ ๓ ข้อ มีการดําเนินการ ๔ ข้อ 
  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  วิ เคราะห์ ปัญหาการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
และศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริห ารผลการป ฏิ บั ติ งานที่ ดี จ าก
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ  

มีการศึกษาปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาจากการปฏิบัติงานจริงและข้อเสนอแนะ 
จากการประชุมระดับมหาวิทยาลัย และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  
ทอมก. เช่น ข้อมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร และ
สัญญาจ้าง 

(เอกสาร ๔-๑) 

✓  ๒  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เช่ือมโยงกับการเพ่ิมเงินเดือน โดยกําหนดให้มีการ
จัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานทั้งระดับ
ส่วนงาน  ฝ่าย งาน  และระดับบุคคล และนํา
ผลสั มฤท ธ์ิของการป ฏิ บั ติ งาน  ๓  ด้ าน  คื อ 
องค์ประกอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามเอกลักษณ์
หรือจุดเด่น หรือการพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/
พันธกิจ มาใช้ในการจัดสรรวงเงินสําหรับเพ่ิม
เงินเดือนประจําปี  

(เอกสาร ๔-๒) 

 



๔๘ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๓  มีการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารผล
การปฏิบัติงานโดยการจัดทําข้อตกลง
ร่วมก่อนการปฏิบัติงาน(Performance 
Agreement) ทั้ งระดับส่วนงาน ฝ่าย 
งาน และระดับบุคคล โดยยึดหลักดังน้ี 
- กําหนดแผน/เป้าหมายในการลงนาม
การปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้อง
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์/แผนกล
ยุทธ์ขององค์กร 

- กําหนดแนวทางการปฏิบัติ/การลงมือ
ป ฏิ บั ติตามแผนและมี การติดตาม 
(Monitor) ระห ว่ า งท า งส ม่ํ า เส ม อ 
- ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
จากตัวบ่งช้ีที่กําหนดว่าบรรลุเป้าหมาย 
หรือห่างจากเป้าหมายในประเด็นใด 
(Gap Analysis) 

- ทบทวนผลการปฏิบัติงานประจําปี 
พัฒนาคน พัฒนางาน ปรับเป้าหมาย/
แผนกลยุทธ์ และการให้ผลตอบแทน 
รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานระดับส่วน
งานฝ่าย งาน  และถ่ายทอดแผน  เป้าหมายสู่
รายบุคคล โดยกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมก่อนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  (Performance Agreement) ทุ ก
ระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ฝ่าย งาน 
และระดับบุคคล 

(เอกสาร ๔-๓) 

 

✓ ๔  มีการประเมินระบบและกลไกในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

มี ก ารประเมิ น ระบบ โดยมี ก ารปรับ เปลี่ ยน
คณะกรรมการที่ประเมินผลสัมฤท ธ์ิของงาน  
ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
- ส่วนที่ ๑  ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ส่วนที่  ๒   ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

- ส่วนที่  ๓   ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
เอกลักษณ์ หรือจุด เด่น  (เฉพาะส่ วนงาน
วิชาการ) หรือผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
บทบาท หน้าที่ พันธกิจ (กรณีส่วนงานอ่ืน 
และหน่วยงานบริหาร 



๔๙ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓ ๕  นําผลการประเมินในข้อ ๔ มาพัฒนา
และปรับปรุงระบบและกลไกในการ
บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ได้นําผลการประเมินระบบและกลไกการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง โดยได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินส่วนงานและหน่วยงานบริหาร
ของมหาวิทยาลัย  พ .ศ . ๒๕๕๘  ซึ่ งได้มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและวิธีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตามข้อตกลงร่วมก่อนการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๑. กําหนดให้มีระบบการประเมินส่วนงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

         ๑.๑ เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานบริหาร  
        ๑ .๒  เพ่ื อส่ ง เส ริม  และส นับส นุนการ
ดําเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานบริหาร ให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนด  
         ๑.๓ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงานบริหาร และ/หรือการ
จัดสรรวงเงินเพ่ิมเงินเดือนประจําปีของส่วนงาน/
หน่วยงานบริหาร 
        ๒ . กําหนดองค์ประกอบการประเมิน ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ  
            ๒.๑ ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
            ๒.๒ ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
            ๒.๓ ส่วนที่ ๓ ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน
ตามเอกลักษณ์หรือจุดเด่น  (เฉพาะส่วนงาน
วิชาการ) หรือผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
บทบาท หน้าที่ พันธกิจ   (กรณีส่วนงานอ่ืน และ
หน่วยงานบริหาร) 
       ๓. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย  
           (๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็น ประธาน  
 



๕๐ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

           (๒) รองอธิการบดี จํานวนไม่เกิน ๓ คน    
เป็น กรรมการ  
           (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๒ คน 
เป็น กรรมการ  
           (๔) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน เป็น เลขานุการ 

(เอกสาร ๔-๔) 
  

ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 

ย้อนหลงั(ถ้ามี) 
ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๔ ๕ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

 รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

 ๔-๑ 
เอกสารการเปรียบเทียบองค์ประกอบการประเมินของมหาวิทยาลัยทักษณิกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

๔-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

๔-๓ 
แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

๔-๔ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงาน
และหน่วยงานบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน  (Job 
Description) และกระบวนงานหลัก  
(Core Process) ขอ ง บุ ค ล าก รส าย
สนับสนุนร่วมกับทุกส่วนงาน ฝ่าย งาน 

ได้มี การศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน  (Job 
Description) แ ล ะก ระบ วน งาน ห ลั ก  (Core 
Process) ของบุคลากรสายสนับสนุนกับทุกส่วน
งาน ฝ่าย งาน โดยแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนา
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๕๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน
พัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และได้มีการประชุม ๔ ครั้ง และครั้งที่ 
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติ
ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานภาระ
งานจํานวน ๑๔ กลุ่ม โดยให้จัดทําขั้นตอนและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ ๒๗๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๗  เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

(เอกสาร ๕-๑) 

✓  ๒  จัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานภาระ
งาน เฉพาะกระบวนงานหลัก (Core 
Process) 

มีการจัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานภาระงาน
เฉพาะกระบวนงานหลัก (Core Process) ตาม
กิจกรรมของโครงการพัฒนามาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

(เอกสาร ๕-๒) 



๕๒ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๓  ร่วมพัฒนามาตรฐานภาระงานตามแผน 
โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน ร้อยละ ๒๐ 

ได้ร่วมพัฒนามาตรฐานภาระงานตามแผนจาก
ทั้งหมด ๑๔ กลุ่มภาระงาน แล้วเสร็จ ๓ กลุ่มภาระ
งาน โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผน ร้อยละ ๒๑.๔๓ 

(เอกสาร ๕-๓) 

 ๔  ร่วมพัฒนามาตรฐานภาระงานตามแผน 
โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน ร้อยละ ๓๐ 

 

 ๕  ร่วมพัฒนามาตรฐานภาระงานตามแผน 
โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน ร้อยละ ๕๐ 

 

  

 ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๓ ๓ ข้อ  ๓  บรรล ุ 

  

รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๕-๑ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

๕-๒ โครงการพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
๕-๓ การดําเนินงานพัฒนามาตรฐานภาระงาน 

 



๕๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีการดําเนินการ ๑ ข้อ มีการดําเนินการ ๒ ข้อ มีการดําเนินการ ๓ ข้อ มีการดําเนินการ ๔ ข้อ 
  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  มี แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร อ งค์ ก ร เ พ่ื อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมการ
สื่อสารองค์กรเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา ผลการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑ .โครงการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
๒.โครงการจัดทําวิดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
๓ .โครงการปรับปรุงเว็บไซ ต์ห น้ าหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๔.โครงการจัดทําจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย
ในรูปสิ่งพิมพ์และ E-Newsletter 
๕.โครงการจัดทําของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
๖.โครงการผลิตปฏิทินประจําปีและบัตรอวยพร 

(เอกสาร ๖-๑) 

✓  ๒  มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด มีการดําเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และ
บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ  

(เอกสาร ๖-๒) 

✓  ๓  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผน
และผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

๑. ดําเนินการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผ่านการออกแบบเนคไทตราและสีประจํา
มหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
นําไปใช้ในงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการนําไปใช้ ร้อยละ 
๑๐๐ จากเป้าหมายร้อยละ ๘๐ 



๕๔ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๒. ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า วิ ดี ทั ศ น์ แ น ะ นํ า
มหาวิทยาลัย โดยได้รวบรวบข้อมูลและ
บริบทที่เป็นปัจจุบัน ออกเผยแพร่ และได้นํา
สําเนาวิดีทัศน์มอบให้กับทุกหน่วยงานใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ป ร ะ โย ช น์ 
ดําเนินการสําเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.  ดําเนินการปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดําเนินการ
สําเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า จ ด ห ม าย ข่ า ว ข อ ง
มหาวิทยาลั ย ในรูปสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ และ  E-
Newsletter ดําเนินการสําเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ดําเนินการจัดทําแก้วนํ้าชุดกาแฟและชุดงาน
บ้านงานครัว เพ่ือใช้ในห้องประชุมประจํา
มหาวิทยาลัย  โดยมีการนําไปใช้ในห้อง
ประชุม ร้อยละ ๑๐๐ จากเป้าหมายร้อยละ 
๘๐  

๖. จัดทําเอกสารหนังสือแนะนํามหาวิทยาลัย 
แฟ้มเอกสาร ฉบับปรับปรุงข้อมูลที่ เป็น
ปั จ จุ บั น  เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร่ เ ป็ น เอ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
สําเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๗. จัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีกโน้ต พร้อมปากกา 
ในรูปแบบที่สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ออกเผยแพร่ ต่อบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกที่ เข้ าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
สําเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๘. ดําเนินการผลิตปฏิทินประจําปี และบัตรอวยพร 
เพ่ือเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ และความเป็น
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ดําเนินการสําเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เอกสาร ๖-๒) 



๕๕ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 ๔  มีการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลจาก
การสื่อสาร โดยมีผลการประเมินอยู่
ในระดับ ๓.๐๐ จาก ๕.๐๐ ระดับ 

 

 ๕  มีการนําผลการประเมินในข้อ ๔ มาใช้
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการ
สื่ อ ส า ร อ งค์ ก ร เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  

 ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๔ ๓ ข้อ  ๔  บรรล ุ 

  

รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๖-๑ แผนการสื่อสารองค์กร 
๖-๒ การดําเนินงานตามแผนการสือ่สารองค์กร 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ เชิงคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

  

ผลการดําเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

✓  ๑  มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดําเนินการพัฒนาระบบการ
จั ด ก ารค ว าม รู้  โด ย มี เป้ าห ม าย เพ่ื อ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ คน
เรียนรู้ ส่วนงาน ฝ่าย งานเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเรียนรู้ 
ซึ่งมีระบบการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 

ระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน  
๑. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณ ฑิตและด้านการวิจัย 
(สําหรับส่วนงานอ่ืนอาจกําหนดประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน) 
๒. มีระบบจัดเก็บองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. มีการนําองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
กํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงาน ฝ่าย 
งาน ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบท่ีกําหนด 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดี (Good Practice) หรือ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 



๕๗ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๑. ระบบกํากับติดตาม 
- แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒ 
เดือนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ระบบส่งเสริม สนับสนุน 
- แ ต่ ง ต้ั งคณ ะทํ างาน ด้ านการจั ดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  (KM Team) โดยมีห น้าที ่
* กระตุ้น  ช่วยเหลือ พ่ี เลี้ยง ให้คําปรึกษา การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง ส่ ว น ง า น  ฝ่ า ย  ง า น 
* ผลักดันการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายที่กําหนด 
* อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมาย 

(เอกสาร ๗-๑) 

✓  ๒  มีระบบการกํากับติดตามให้ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการความรู้
ตามระบบที่กําหนด 

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 
๑. การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 
๒. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และผล
การดําเนินงานการจัดการความรู้ รอบ รอบ ๖, ๙ 
และ ๑๒ เดือน 

(เอกสาร ๗-๒ และ ๗-๓) 

✓  ๓  มี ร ะ บ บ ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบที่กําหนด 

มี ระบบส่ งเสริม  สนับสนุนให้ทุ กห น่วยงานใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบที่
กําหนด โดยการแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (KM Team) โดยมี
หน้าที่ 
๑ . กระตุ้น ช่วยเหลือ พ่ี เลี้ยง ให้คําปรึกษา การ
จัดการความรู้ของส่วนงาน ฝ่าย งาน 
๒. ผลักดันการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายที่กําหนด 
 



๕๘ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

๓. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมาย 

(เอกสาร ๗-๔) 

✓  ๔  มีการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มีการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

(เอกสาร ๗-๕) 

✓  ๕  มีระบบการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือแนวป ฏิ บั ติที่ เป็ น เลิ ศ 
(Best Practice) เพ่ือนํามาพัฒนาไปสู่
การใช้งานจริงอย่างแพร่หลายและจัดเก็บ
เป็นระบบ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการค้นหาแนวปฏิบั ติที่ ดี 
(Good Practice) หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) คือ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(เอกสาร ๗-๖) 

  
 ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน ๒ ปี 
ย้อนหลงั(ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน

อิง
เกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ๕ ข้อ ๕ ๕ ข้อ  ๕  บรรล ุ 

  

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗-๑ ระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
๗-๒ เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานรอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน 

๗-๓ 
สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดําเนินงานการจัดการความรู้
รอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน 

๗-๔ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดการ
ประชุมคณะทํางาน และองค์ความรู้จากการประชุมคณะทํางาน 

๗-๕ 
สรุปรายงานโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดําเนินงานการ
จัดการความรู้รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน 

๗-๖ แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

สรุปผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตามประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
จํานวน
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ    
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท/หนา้ที/่พันธกิจ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ 

๗ ๔.๕๗ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๓ ๗ ๔.๕๗ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม  ๘ ๔.๖๓ ดีมาก 

 
 
 
 



๖๑ 
 

สรุปผลการดําเนนิงานและผลการประเมิน รายตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการดําเนนิงาน   
๒ ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ       
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  การบริหารของส่วนงาน 
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณข์องส่วนงาน 

- - ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๑  ๕.๐๐  
ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท / หน้าที่ / พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เปน็มหาวิทยาลัยสมบูรณแ์บบ มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สู่มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ มีวัฒนธรรม 
ที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึง่พาตนเองได ้

      

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแหง่
ความสุข (Happy Workplace : Happy 
Worklife) 

- - ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  การพัฒนา เสริมสร้าง และ
ปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้าง
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษณิ 

- - ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

- - ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  การพัฒนามาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

- - ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๖  การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- - ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๔ บรรล ุ

 



๖๒ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการดําเนนิงาน   
๒ ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบัวช้ีที่ ๗  การกํากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทกุหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๓  ๔.๕๗  
คะแนนเฉลี่ยรวม  ๔.๖๓  



๖๓ 
 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 

ส่วนที่ ๑  องค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   การบริหารของส่วนงานเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและ 

เอกลักษณ์ของส่วนงาน 
 
จุดแข็ง  

๑. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภารกิจของฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการทํางานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ 

๒. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีแนวทาง หลักเกณฑ์จัดสรรวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทําแผนความเสี่ยง การติดตามประเมินผลแผนและการรายงาน 
๔. หัวหน้าฝ่าย มีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรใน

ฝ่าย ผ่านที่ประชุมฝ่าย   
๕. มีการกําหนดประเด็นความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในฝ่าย รวมท้ังการรวบรวมเป็น

แนวปฏิบัติที่ดี 
๖. แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของฝ่าย มีการ

ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ือง 
๗. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรในฝ่าย ตระหนักและมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. พัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม และมีการวิเคราะห์ตามกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบในด้านการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยกําหนดตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน
ตามแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

๒. จัดทํารายงานการเงินอย่างมีระบบ และมีการนําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
เพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารงานของฝ่าย 

๓. สร้างทีมงานในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ
ด้านการพัฒนาบุคลากร  

๔. ดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงาน 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 



๖๔ 
 

 
จุดที่ควรพฒันา 
 -  ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
  



๖๕ 
 

ส่วนที่ ๓  การพัฒนาตามบทบาท / หน้าที่ / พันธกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็มหาวิทยาลัยสมบรูณ์แบบ มีการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

 สู่มหาวิทยาลยัแห่งความสุข มีวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึง่พาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสขุ (Happy Workplace : Happy Worklife) 
 
จุดแข็ง  
 มีแผนเสริมสรา้งมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแขง็ของ
องค์กร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
     การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒   การพัฒนา เสริมสร้าง และปลูกฝงัค่านิยมหลักเพื่อหลอ่หลอมและสร้างวัฒนธรรม 
                 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
จุดแข็ง  
 ค่านิยมหลักและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ ได้ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ฝ่าย/งาน 
  
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
     การจัดทําคู่มือ แผนการเสริมสร้างการปลูกฝังค่านิยมหลัก และประชาสมัพันธ์แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓   การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดแข็ง  

๑. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สามารถเอ้ือต่อการปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๒. มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้มากขึน้ 

๒. ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับส่วนงานที่รับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนาระบบให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น  

 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔   การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
จุดแข็ง  
 มีการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับการเพ่ิมเงินเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

-  ไม่มี – 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕   การพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
จุดแข็ง  
 การพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน จะทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

-  ไม่มี – 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖   การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
จุดแข็ง  

๑. มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน  

๒. มีระบบสารสนเทศ ในการสนับสนุนการบริหารระบบการสื่อสารองค์กร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
     ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนระบบการสื่อสารองค์กร และ
สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีช่ือเสียงมากขึ้น 
  
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   การกํากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู ้
                 ตามระบบ 
 
จุดแข็ง  

๑. คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย สามารถกระตุ้น ช่วยเหลือ เป็นพ่ีเลี้ยง  
ให้คําปรึกษา การจัดการความรู้ของส่วนงาน ฝ่าย งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มีการกํากับการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายไตรมาส และมี
ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
ที่กําหนด 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 การส่งเสริมใหแ้ต่ละส่วนงานมีระบบการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
จุดที่ควรพฒันา 

-  ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 -  ไม่มี - 
 
นวัตกรรม/good practice 
 -  ไม่มี - 


