
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

ผูมาประชุม 

๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๒. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๓. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๔. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๗. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๘. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   นักวิชาชีพ 

๙. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๑.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๒.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓.   นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๑๔.   นายสุรศักดิ์  วงศสันต ิ   เจาหนาท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวพยอม  ธนมี   ลา 

๒. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   ลา 

๓. นางออยอุสา  ฉัตรทอง   ติดภารกิจอ่ืน 

๔. นางสำราญ  ชูจันทร   ลา 

๕. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร   ลา 

 

 

 

 

 



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  คำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                   ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดกำหนดใหทุกสวนงาน/หนวยงาน 

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๗ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)  

จึงขอใหบุคลากรผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานใหแกนายสุรศักดิ์  วงศสันติ ภายในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

ตัวบงช้ี 
TSU HR 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย เปาหมาย 

สวนท่ี ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ัง
องคกร (EdPEx) 

   

การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร 
(EdPex) 

- ระดับ ๓ สุรศักดิ์ 

สวนท่ี ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)    
๗.๓ ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร    
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร      
(๑) ผลลัพธดานอัตรากำลังและขีดความสามารถ    
๗.๓ก๑ รอยละของอาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 

๕๒ 
- ปุณชรัสม์ิ 

๗.๓ก-๒ รอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  รอยละ 
๒๘ 

- ปุณชรัสม์ิ 

๗.๓ก-๓ รอยละของบุคลากรใหมท่ีผานการทดลองงาน  
(สายวิชาการ/สายสนบัสนุน) 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

 ทัศนีย 



๓ 

 

 

ตัวบงช้ี 
TSU HR 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย เปาหมาย 

๗.๓ก-๔  รอยละของอาจารยท่ีไดรับรางวัล  รอยละ 
๖ 

- ออยอุสา 

- ระดับชาติ รอยละ 
๕ 

-  

- ระดับนานาชาติ รอยละ 
๑ 

-  

(๒) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงาน    
๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการ
ทำงาน (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

คาเฉลี่ย 
๓.๒๐ 

คาเฉลี่ย 
๓.๒๐ 

ปุณญาดา 

(3) ผลลัพธดานความผูกพัน    
๗.๓ก-๗ อัตราการคงอยูของบุคลากร (สายวิชาการ/ 
สายสนับสนุน) 

รอยละ 
๙๘ 

 จิรัญญภา 

๗.๓ก-๘ ระดับความผูกพันของบุคลากร (สายวิชาการ/ 
สายสนับสนุน) 

คาฉลี่ย 
๓.๗๐ 

คาเฉลี่ย 
๓.๗๐ 

ปุณญาดา 

๗.๓ก-๙ คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

รอยละ 
๖๖ 

รอยละ 
๖๖ 

ปุณญาดา 

(๔) ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากรและผูนำ    
๗.๓ก-๑๐ รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงาน 
ไดรับการพัฒนา  

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ออยอุสา 

๗.๓ก-๑๑ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามความ
จำเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

รอยละ 
๘๓ 

รอยละ 
๙๐.๔๗ 

ออยอุสา 

- สายวิชาการ รอยละ 
๘๕ 

  

- สายสนับสนุน รอยละ 
๘๐ 

  

๗.๔ ผลลัพธดานการนำองคการและการกำกับดูแล    
ก. ผลลัพธดานการนำองคกร การกำกับดูแล และความ
รับผิดชอบตอสังคม 

   

(๑) ผลลัพธดานการส่ือสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร 
ผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน 

   

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร (สาย
วิชาการ / สายสนับสนุน) 

คาเฉลี่ย 
๓.๐๐ 

คาเฉลี่ย 
๓.๐๐ 

นนทพัทธ 

๗.๔ก-๒ ผลการประเมินผูนำ  คาเฉลี่ย 
๓.๖๕ 

 

ปุณญาดา 



๔ 

 

 

ตัวบงช้ี 
TSU HR 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย เปาหมาย 

(๒) ผลลัพธดานภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล    
๗.๔ก-๓  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.  

๘๐
คะแนน 

 ลลิดา 

(๔) ผลลัพธดานการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม    
๗.๔ก-๙ จำนวนขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลของผูบริหาร  ๐ ครั้ง  นนทพัทธ 
๗.๔ก-๑๐ จำนวนขอรองเรียนดานจรรยาบรรณตอคณาจารย
และบคุลากร  

๐ ครั้ง  นนทพัทธ 

ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ     
(๑) ผลลัพธดานการบรรลุกลยุทธและแผนปฏิบัติการ    
๗.๔ข-๒ รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป  
 

 รอยละ 
๙๕ 

สุรศักดิ์ 

ตัวช้ีวัดเฉพาะตามบริบทของหนวยงาน    
๗.๓  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร    
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร    
(๒) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงาน    
๗.๓ก (ฉ-๑) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสราง
บรรยากาศการทำงาน 

 ระดับ ๓ ปุณญาดา 

๗.๓ก(ฉ-๒) ระดับความสำเร็จของกระบวนการสรรหาบุคลากร
ใหมตามกรอบท่ีไดรับการจัดสรร 

 ระดับ ๓ กันยารัตน 

๗.๓ก(ฉ-๓) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณา 
ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 ระดับ ๓ เพ็ญฉาย 

๗.๓ก(ฉ-๔) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา
ตามแผน 

 รอยละ 
๘๐ 

ออยอุสา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาควรจัดประชุมหารือผู เกี ่ยวของเพื่อจัดทำกระบวนงาน 

ตามตัวชี้วัดเฉพาะของฝาย 
 

      มต ิ  

๑. รับทราบคำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบบุคลากรผู ร ับผิดชอบตัวชี ้ว ัดจัดสงขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๗ เดือน  

(๑ ส ิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒) ในระดับฝ ายและระดับมหาว ิทยาลัย  

ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 



๕ 

 

 

๑.๒.๒  เรื่อง  การตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

 

           นายสุรศักดิ์  วงศสันติ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร ไดโอนยาย

ขอมูลของเว็บไซตฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไปยังเครื ่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) ใหม  

โดยเปล ี ่ยนช ื ่อ URL เป น http://capr.tsu.ac.th จ ึงขอให บ ุคลากรท ี ่ม ี ร ับผ ิดชอบข อม ูลในเว ็บไซต  

ตรวจสอบขอมูล หากมีผิดพลาดจะไดแจงสำนักคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินการแกไขตอไป 

 

       มติ รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  

                        เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ และไดจัดทำรายงานการประชุม โดยแจงเวียนใหบุคลากรไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมแลวนั้น ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง  ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายบริหารกลางและ 

       ทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๗ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ –  

                        ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) 

 

ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำป นั้น ในการนี้ ประธานไดตรวจสอบและติดตาม

ผลการดำเนินงาน โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

http://capr.tsu.ac.th/


๖ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความทาทายเชิงกลยุทธท่ี ๑  

ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑติท่ีใชชุมชน

เปนแหลงเรียนรู 

     

กลยุทธ ๑.๔ พัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรูและสมรรถนะสากลของอาจารย 

๑.๔.๓  โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาของ

อาจารย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔.๔  โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

    มอบคุณปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 

ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร 

ความทาทายเชิงกลยุทธท่ี ๔ 

การบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 

     

กลยุทธ ๔.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

และระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับสวนงานตามเกณฑคุณภาพสากล 

     

๔.๑.๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 

     

๑. กระบวนการเสริมสรางบรรยากาศ

การทำงาน 

     

๒. กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม 

ตามกรอบท่ีไดรับการจัดสรร 

     

๓. กระบวนการพิจารณาขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 

 

     

๔. โครงการการพัฒนาระบบการ

สื่อสารของผูนำระดับสูงสุด 

 

     

๕. ระบบการจัดการความรูท่ีนำไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

    คุณปุญญาดา  สุวรรณมณี รับ

ไปประสานขอมลูกับรอง

อธิการบดีฯ 



๗ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

กลยุทธ ๔.๒  พัฒนาระบบบริหารและ

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสู

มหาวิทยาลัยแหงความสุขและมวัีฒนธรรม

องคกรท่ีเขมแข็ง 

     

๔.๒.๑  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 

     

๑. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

- โครงการกรรมการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว)  

พบคณาจารยฯ 

    กำหนดจัดวันท่ี ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

- โครงการเตรยีมความพรอมการเขา

สูตำแหนงทางวิชาการ : สราง

ระบบพ่ีเลี้ยงในการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 

    ดำเนินการอยางตอเน่ือง 

๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในการจัดทำผลงาน :  

การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห 

และสังเคราะห 

     

กำหนดจัด 

วันท่ี ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓. โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระ

งานข้ันต่ำของสายคณาจารย 

     

๔. การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหเอ้ือตอการ

บริหารจดัการของมหาวิทยาลัยใน

กำกับ 

    ดำเนินการอยางตอเน่ือง 

๔.๒.๒ โครงการเตรียมหรือพัฒนาผูบริหาร 

๑. โครงการเตรยีมและพัฒนาผูบริหาร

สายคณาจารย 

 

   

 

 จัดรวมกับสายสนับสนุน 



๘ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

๒. โครงการเตรยีมและพัฒนาผูบริหาร

สายสนับสนุน 

    จัดรวมกับสายคณาจารย 

๔.๒.๓  โครงการเสริมสรางมหาวิทยาลัย 

          แหงความสุข (Happy  

          University) : มหาวิทยาลัย 

          สุขภาวะ (Happy Workplace) 

๑. การประเมินดัชนีความสุข ความ

ผูกพัน และบรรยากาศการทำงาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒.๔ โครงการบมเพาะและเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรตามคานิยมหลัก (Core 

Value) ของมหาวิทยาลัย 

     

๑. โครงการเกษียณอายรุาชการ      

๒. โครงการสัมมนาผูบริหาร  

สายคณาจารย ประจำป ๒๕๖๑ 

     

๓. โครงการสัมมนาผูบริหาร  

สายสนับสนุน ประจำป ๒๕๖๑ 

     

กลยุทธ ๔.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสนับสนนุการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

     

๔.๓  การพัฒนาระบบการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานออนไลน (e-Performance) 

๑. ระบบประเมินผลการปฏบัิติงาน

ของสายคณาจารย 

   

 

 

  

 

จะประสานกับสำนัก

คอมพิวเตอรเพ่ือตดิตามระบบ

ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๒. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของคณาจารย 

     

กลยุทธ ๔.๔ พัฒนาการสื่อสารองคกรให

ท่ัวถึงและสามารถสรางภาพลกัษณท่ีดีของ

มหาวิทยาลัย 

     

๔.๔.๑  โครงการสรางแบรนดของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

    



๙ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

     ๑)  การพัฒนาชองทางการสื่อสารเพ่ือ

สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

     -    การจัดทำบัตรอวยพรปใหม ปฏิทิน  

           และสมุดบันทึก 

 

 

 

 

- การจัดทำของท่ีระลึกของ

มหาวิทยาลยั (ปากกา) 

     

       ๒)  การเผยแพรผลงานและบทบาท

ของมหาวิทยาลัย 

        -  จัดทำ Webpage สื่อสารองคกร 

 

 

 

    

 

ดำเนินการแลว

https://we.tsu.ac.th 

        -   การจัดทำรวมเลมผลงาน 

            มหาวิทยาลัยทักษิณสูปท่ี ๕๑ 

     

        -  การจัดทำวีดิทัศนเพ่ือสื่อสาร 

           บทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

           กาวสูปท่ี ๕๑ 

     

๔.๔.๒  โครงการสรางระบบ/กระบวนการ

สื่อสารองคกรเพ่ือเสริมภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยและสวนงานแบบบูรณาการ 

- การสำรวจการรับรูขาวสารและ

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

    

 

 

 

 

๔.๔.๓  โครงการสรางเครือขายและ

ความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก เพ่ือรวมเผยแพรผลงานของ

มหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักและรับรูในวงกวาง 

- อบรมและสรางเครือขายบุคลากร

ดานสื่อสารองคกรของสวนงานใน

มหาวิทยาลยั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดจัดชวงเดือนเมษายน 

๒๕๖๒ 

- ศึกษางานการสื่อสารองคกรเพ่ือ

เช่ือมเครือขายนักสื่อสารองคกร

พ้ืนท่ีภาคใต 

    กำหนดจัดชวงเดือนเมษายน 

๒๕๖๒ 



๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

- สรางเครือขายสื่อสารมวลชน

สัมพันธ (Meet The Press) 

     

- สรางความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลยักับสวนราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สมาคม และองคกรเอกชนในการ

รวมบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน

ทองถ่ินภาคใต 

    มอบคุณนนทพัทธ นวลน่ิม 

สรุปรายละเอียดสถานท่ี 

และเวลาการจัดกิจกรรม 

กลยุทธ ๔.๕  พัฒนาการดำเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

     

๑. การประพฤตปิฏิบัติท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ

และการไดรับรองมาตรฐาน 

(การประเมินคณุธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ITA) 

     

ยุทธศาสตรการพัฒนาฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  

พัฒนาการดำเน ินงานเพ ื ่อส งเสร ิมและ

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

- การบริหารความเสี่ยง     อยูในระหวางดำเนินการ ๒ 

เรื่อง ดังน้ี 

- บุคลากรสายคณาจารย 

ท่ียื่นขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการมีจำนวน

นอยและผลงานไมผาน

เกณฑ 

- การผานเกณฑมาตรฐาน

ความสามารรถ

ภาษาอังกฤษของ



๑๑ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

บุคลากรในมหาวิทยาลยั

ยังมีนอย 

- การประกันคุณภาพการศึกษา     เตรียมการรายงานรอบ  

๗ เดือน 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร 

(การพัฒนาผลงานทางวิชาการ) 

    คาดวาจะเสร็จภายในเดือน

มีนาคม ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   

พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะวิชาชีพ 

และมีความสุขในการทำงาน 

     

๑) โครงการพ ัฒนาท ักษะทางด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

  

 

 

 

๒) การเสริมสรางองคกรแหงความสุข 

(Happy Workplace : Happy 

Worklife) 

- โครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอมของสำนักงาน 

 

 

 

 

   

 

๓) การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม

หลักและวัฒนธรรมองคกร 

- โครงการสรางเครือขาย

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานบุคคล 

    

 

 

กำหนดจัดปละ ๒ ครั้ง 

เดือนมีนาคม และพฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

- โครงการดน้ำดำหัวบุคลากร

อาวุโสเน่ืองในวันผูสูงอายุของ

ฝายบรหิารกลางและทรัพยากร

บุคคล 

     

- โครงการจติอาสาทำบุญบรจิาค

สิ่งของเพ่ือนองสถานสงเคราะห

เด็กบานสงขลาและกิจกรรม

สรางสามัคคีของฝาย 

    กำหนดจัดปลายเดือนมีนาคม 

๒๕๖๒ 

- โครงการสรางสุขภาวะในองคกร 

: กิจกรรมขยับกายสบายอุรา 

 

    
กำหนดจัดในเดือนมีนาคม 

๒๕๖๒ 



๑๒ 

 

 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดำเนินการ 

การดำเนินงาน/ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการแลว อยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไม

ดำเนินการ บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

รวม  ๕ - ๑๗ ๑๘  

รอยละ ๑๒.๕๐ - ๔๒.๕๐ ๔๕  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 

 

มติ มอบผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐  น. 

 

 

 (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

   ผูจดบันทึกการประชุม 

        เลขานุการ 

 

 

 

                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

                                                                     หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 


