
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

หองประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผูมาประชุม 

๑. อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษา 

๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๔. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสาววัลภา ทับแกว   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางออยอุสา  ฉัตรทอง   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๗. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๘. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๑. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๒. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๔. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   นักวิชาชีพ 

๑๕. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๖. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๗.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๘.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๙.   นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๒๐.   นายสุรศักดิ์  วงศสันต ิ   เจาหนาท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวพยอม  ธนมี   ลาปวย 

๒. นายลำพูล  ธะนะนิล   ติดภารกิจอ่ืน  

 



๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 - ไมมี – 

  

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

        ๑.๒.๑  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา  

                                   ๒๕๖๐ 

  

 ตามที ่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบริหาร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ แลวนั้น ฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา จึงแจงผลการประเมินจากกรรมการและขอเสนอแนะมายังหนวยงาน เพื่อนำไปใช

ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานตอไป 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

คำรับรองการปฏิบัติงาน 
จำนวน

ตัวบงชี ้

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

คะแนน

ผลการ

ประเมิน 

คะแนน

ถวง

น้ำหนัก 

สวนท่ี ๑  การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ัง

องคกร (EdPEx) (TSU09) 

๑ ๔๐ ๓.๐๐ ๑.๒๐ 

สวนท่ี ๒  ผลลัพธ (หมวด ๗)     

๒.๑  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  

       พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๐ 

๑ ๕ ๓.๐๐ ๐.๑๕ 

๒.๒  ตัวบงช้ีจากการบริหารจัดการตามกระบวนการ หมวด ๑-๖ ๑๐ ๕๕ ๒.๐๐ ๑.๑๐ 

คะแนนเฉลี่ย/รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๐๐ ๒.๖๗ ๒.๔๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 

 

 

 



๓ 

 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรแยกตัวชี้วัดดานผลลัพธ เปน ตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบใหมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัด 

ที่รับผิดชอบเฉพาะฝาย ใหชัดเจน และตองศึกษา ทำความเขาใจเกณฑการประเมินให

แมนยำ 

๒. ควรออกแบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและสะดวกตอการคนหา  

๓. ตัวชี้วัดบางเรื ่องสามารถนำผลการรายงานของสวนงาน/หนวยงานในระบบ E-SAR  

มารายงานในระดับมหาวิทยาลัยได หากไมมีขอมูล จึงควรมาวางระบบการจัดเก็บขอมูล

ใหเปนระบบมากข้ึน 

๔. ปถัดไป การประเมินตัวชี้วัด จะไมไดพิจารณาเฉพาะผลลัพธเทานั้น เชน ตำแหนงทาง

วิชาการ คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของคณาจารย แตจะพิจารณาถึงกระบวนการสงเสริม

สนับสนนุและพัฒนา  

 

      มต ิ รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  

                        เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และไดจัดทำรายงานการประชุม โดยแจงเวียนใหบุคลากรไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมแลวนั้น ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

 

 

 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                        ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการจัดทำแผนฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผานการมีสวนรวมจากบคุลากรในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลันตาบีชรีสอรทแอนดสปา จังหวัดกระบี่ 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  

โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื ่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ราง แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ความทาทายเชิงกลยุทธที่ ๑  ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลง

เรียนรู 

- ๑.๔.๓  โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาของอาจารย เปนโครงการที่ดำเนินการ

ตอเนื่องจากปการศึกษากอน จะดำเนินการแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

- ๑.๔.๔  โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจ ิทัล ควรหารือรวมกับสำนัก

คอมพิวเตอร โดบมอบคุณปุญชรัสมิ์  บุญรักษา ศึกษาแผนจากสำนักคอมพิวเตอร 

เพ่ือจะไดจัดโครงการท่ีเชื่อมโยงกัน  

๒. ความทาทายเชิงกลยุทธท่ี ๔  การบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 

- การดำเนินการตามแผนขอ ๔.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตาม

แนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) ควรศึกษา

และทำความเขาใจในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในรายงานผลการ

ประเมินตนเองหมวด ๕ ของมหาวิทยาลัย และตองมีผูรับผิดชอบในกระบวนงาน 

ท่ีชัดเจน 

- โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารของผูนำระดับสูงสุด มอบคุณนนทพัทธ นวลนิ่ม 

ศึกษาขอมูลผลการประเมินปที ่ผ านมา และนำขอขอเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงานในปนี ้

- กิจกรรมการจัดการความรู ควรรวมกันทุกสวนงาน/หนวยงาน 



๕ 

 

 

- โครงการกรรมการพิจารณาตำแหนงวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารยฯ กำหนดจัด 

ในเด ือนมกราคม ๒๕๖๒ อาจกำหนดร ูปแบบเป นการพบปะกับส วนงาน  

หรือเชิญบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเปนวิทยากร  

- โครงการเตรียมความพรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ : สรางระบบพี่เลี้ยงในการขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการ เปนโครงการท่ีดำเนินการตลอดปการศึกษา 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน : การจัดทำผลงานเชิง

วิเคราะหและสังเคราะห จะเชิญวิทยากรมาใหคำบรรยาย 

- โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำของสายคณาจารย จะดำเนินการ 

จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

- ตัดโครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนมหาวิทยาลัยแหงความสุขกับหนวยงาน

ภายนอก เนื่องจากไมมีงบประมาณสนับสนุน 

- การประเมินดัชนีความสุขผานระบบ Happy Nometer จะครอบคลุมถึงเรื ่อง  

ความผูกพันและบรรยากาศการทำงาน  

- โครงการมหาวิทยาลัยแหงความสุขสามารถดำเนินการไดในระดับมหาวิทยาลัยและ

สวนงาน จึงควรจัดประชุมนักสรางสุขเพื่อรับฟงความคิดเห็นและสรุปโครงการ 

ท่ีจะดำเนินการรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย  

- แกไขผูรับผิดชอบโครงการเตรียมหรือพัฒนาผูบริหาร เปน คุณออยอุสา ฉัตรทอง 

- แกไขผูรับผิดชอบระบบงานงานการปฏิบัติงานของคณาจารย เปน คุณปุณญาดา 

สุวรรณมณี 

- มอบคุณนนทพัทธ นวลนิ่ม จัดเก็บขอมูลการดำเนินงานโครงการสรางเครือขายและ

ความสัมพันธที ่ดีกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกของภารกิจสื่อสาร

องคกร 

- ในปแรกของการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม / โครงการเสริมสราง

จิตสาธารณะใหกับบุคลากร / โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร อาจจัด

ในรูปแบบการจัดบรรยายใหความรู และจากนั้น มาพัฒนาใหเปนระบบในปถัดไป 

- โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะ สามารถดำเนินกิจกรรมปลูกปา ชวยโรงเรียนใน

ชนบท จัดอบรมนักจิตวิทยาเพื่อจูงใจใหบุคลากรมีจิตสาธารรณะ โดยจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงกับวันสำคัญของประเทศ  

 

๓. ยุทธศาสตรท่ี ๒ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

- โครงการสรางเครือขายเจาหนาที ่ปฏิบัติงานดานบุคคล ปรับการดำเนินงาน 

เปน ๓ ครั้งตอป โดยสามารถจัดประชุมในระบบอิเล็กทรอนิกสได 



๖ 

 

 

มติ  

๑. มอบคุณสุรศักดิ์ วงศสันติ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเวียนแจงใหบุคลากรรับทราบ 

๒. มอบบุคลากรท่ีเก่ียวของดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

๔.๒  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

 

ดวยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

เรื ่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งไดปรับเปลี ่ยนองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

๓ องคประกอบ คือ  

องคประกอบท่ี ๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐  

องคประกอบท่ี ๒  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงาน 

    ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

องคประกอบท่ี ๓  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

 

สำหรับลูกจางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ๒ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๘๐  องคประกอบท่ี ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุม 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดเสนอใหสวนงานหรือหนวยงานสามารถ

กำหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑการประเมินเพิ่มเติมได โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

สวนงาน (กรณีสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น) หรือคณะกรรมการประเมินของหนวยงาน (กรณีหนวยงาน

ภายในสวนงาน)           

ทั้งนี้ ตามขอ ๑๒ (๒)  ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจัดทำขอตกลงรวมกอนการ

ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา เมื่อเริ่มรอบการประเมินและมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน/

หนวยงานแลว  

ในการนี ้ จ ึงใหบ ุคลากรจัดทำขอตกลงร วมกอนการปฏิบัต ิงานตามเกณฑที ่กำหนด  

และพิจารณาการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานตามองคประกอบท่ี ๒ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

 



๗ 

 

 

มต ิ  

๑. เห็นชอบเกณฑตัวชี้วัดในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามท่ีเสนอ 

๒. เห็นชอบใหบุคลากรทุกคนกำหนดสัดสวนรอยละ ๔๐ ในองคประกอบที่ ๒  ผลการประเมิน

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานเทากันทุกคน 

๓. การจัดสงขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน ใหดำเนินการภายในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐  น. 

 

 

 (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

   ผูจดบันทึกการประชุม 

        เลขานุการ 

 

 

 

                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

                                                                     หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 


