
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจำปการศึกษา 2561 
  



ระบบประกันคุณภาพการศกึษา ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2561 

 

สวนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx/TQA) 

 

ตัวบงชี้ที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx/TQA) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ปการศึกษา 2561 ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินงานตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปที่ 2 และมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
 

1. การวิเคราะหโครงรางองคกร (OP) 

    ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห ปรับปรุงโครงรางองคกร เพื่อใหสอดคลองตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ/เอกลักษณของฝาย โดยมีการจัดประชุมระหวางหัวหนาฝายกับบุคลากร 

ที่เกี่ยวของทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อวิเคราะหขอมูลขององคกรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากวิทยากรในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด โดยมีการปรับปรุง ดังน้ี 

   1.  ปร ับโครงร  างองค กรเหล ือ เพ ียง 5 หน า  และใช แบบฟอร มตามท ี ่ มหาว ิทยาล ัยกำหนด 

   2. ลักษณะองคกร (P1) ปรับปรุงขอมูล การบริการที ่สำคัญ วิสัยทัศนและพันธกิจ ระบบสารสนเทศ 

กฎระเบียบ ตารางผูรับบริการ ผูสงมอบและคูความรวมมือ ใหมีความกระชับและสอดคลองกับหนวยงาน  

   3. สภาวะการณขององคกร (P2) ปรับปรุงขอมูลบริบทเชิงกลยุทธ 

  

2. การประเมินตนเองหมวด 1-6 

    ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดใชแนวทาง 

ที่ สกอ.กำหนด ปที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ ในสวนของการ Implement ใชวิธีสรางความรู ความเขาใจใน

เกณฑ EdPEx ทั้งการอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยมีผู ทรงคุณวุฒิที่เปนผูประเมิน (TQA/EdPEx 

Assesssor) ให คำแนะนำและขอเสนอแนะ โดยพัฒนาควบคู ท ั ้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับฝ าย  

ซึ่งไดดำเนินการตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมา ในปการศึกษา 2561 ไดรับผิดชอบในการดำเนินงาน  

2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน ดังน้ี  

ระดับมหาวิทยาลัย 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รวมเปนคณะทำงานพัฒนาองคกรตามแนวทาง EdPEx ในหมวดที่ 4 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู และหมวดที่ 5 บุคลากรและรวมจัดทำกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 



ระดับฝาย 

1. การประเมินตนเองตามเกณฑหมวด 1-6  คือ การนำองคการ  กลยุทธ  ลูกคา  การวัด การวิเคราะห และ

การจัดการความรู  บุคลากร และระบบปฏิบัติการ โดยมีการระบุ โอกาสในการปรับปรุงที ่สำคัญ (OFI)  

2.  วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) ตามหมวดตาง ๆ จำนวน 8 เรื่อง หากเรื่องใดที่มีผลกระทบ

มากและทำงาย จะนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพลำดับตน ๆ 

3.  จัดทำแผนพัฒนาองคกร (Action Plan for Improvement) ในกระบวนงาน จำนวน 5 เร ื ่อง ดังน้ี 

     เรื่องที่ตอเน่ืองจากปการศึกษา 2560 จำนวน 2 เรื่อง 

      - การสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับบุคลากร ผูเรียน และลูกคาที่สำคัญกลุมอื่นที่เปนระบบ 

(กระบวนการสื่อสารทิศทางการนำองคกรของผูนำระดับมหาวิทยาลัย) 

      - การสงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการไดรับรอง

มาตรฐาน (การประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ( ITA) 

     เรื่องที่ดำเนินการต้ังแตปการศึกษา 2561 จำนวน 3 เรื่อง 

      - การสรรหาบุคลากรใหมตามกรอบที่ไดรับการจัดสรร 

      - การเสริมสรางบรรยากาศการทำงานเพื่อสนับสนุนใหเกิดผลการดำเนินงานที่โดดเดนและสรางความ

ผูกพันกับบุคลากร 

      - การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหบุคลากรเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น (การพิจารณาขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ) 

สรุปผลความสำเร็จในการดำเนินงานในปการศึกษา 2561 สามารถบรรลตุามตัวช้ีวัด จำนวน 3 ตัวช้ีวัด คิดเปน

รอยละ 100  

 

3. ตัวชี้วัดที่สำคัญในหมวด 7 

    ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดตัวชี ้ว ัดของผลลัพธในหมวด 7 และสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการประจำป โดยกำหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ดังน้ี 

    1) การสนับสนุนกระบวนงานหลัก/กระบวนงานสนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6  จำนวน 14 ตัวชี้วัด 

    2) กระบวนการบริหารจัดการสวนงาน/หนวยงาน ตามที ่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน  8 ตัวชี ้ วัด 

    3) ตัวช้ีวัดเฉพาะริบทของสวนงาน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

รายงนผลลัพธของจำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 13 ตัวช้ีวัด พบวา 

- ตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 61.54 

- ตัวช้ีวัดที่มีแนวโนมสูงขึ้น  (เฉพาะตัวช้ีวัดที่มีขอมูลยอนหลัง 3 ป) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 7.69 ของ

จำนวนตัวช้ีวัดที่มีคาแนวโนม จำนวน 13 ตัวช้ีวัด 

 



 

4. การทบทวนแผนพัฒนาองคกร และรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนาองคกรตามแนวทาง EdEx 

    ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการนำแผนพัฒนาองคกรมาบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจำปของฝาย การทบทวนแผนพัฒนาองคกร มีหัวหนาฝายเปนหัวหนาในการบริหารและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการมอบหมายงานตามภาระหนาที่ โดยนำขอเสนอแนะหรือ 

OFI ของคณะกรรมการประเมิน/ผลการประเมินตนเอง มาหารือรวมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในที่

ประชุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  

 

5. รายงานผลการพัฒนาองคกรตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด (SAR) 

    มีการรายงานผลการพัฒนาองคกรและจัดทำรายงานการประเมินตนเองรอบปการศึกษา  

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

กรรมการ

ประเมิน 
2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนน

อิงเกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

 
ระดับ 3 ระดับ 3 1 ระดับ 3  3  บรรล ุ 3 

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

EdPEx-HR1  โครงรางองคกรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล-ฉบับปรับปรุง (EdPExTSU8)  

EdPEx-HR2  การประเมินตนเองหมวด 1-6 (EdPEx TSU2)  

EdPEx-HR3  ผลการวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) (EdPEx TSU4)  

EdPEx-HR4  แผนพัฒนาองคกร (EdPExxTSU5)  

EdPEx-HR5  รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคกร (EdPExTSU7)  

EdPEx-HR6  รายงานการบรรลุตัวช้ีวัดตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ  

EdPEx-HR7  สรุปผลการปรบัปรุงและพัฒนาองคกร ปการศึกษา 2561 (EdPExTSU12)  

 



ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

1.โครงรางองคกร (OP)  

- ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ระบุองคประกอบทำใหบุคลากรเขามามสีวนรวม จำแนกตามกลุมบุคลากร 

- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน การนำระบบ IT มาใช การลดขัน้ตอน

การปฏิบัติงาน 

- ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ระบุเฉพาะเครื่องมือ 

 

2. การประเมนิตนเองหมวด 1-6  

- ศึกษาและทำความเขาใจเกณฑ ตอบคำถามใหเห็นกระบวนการทำงานที่เปนระบบ (Approach) ครบ PDCA 

(สวนใหญประเมินตนเองยังไมครบกระบวนการ) 

 

3. ผลการวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI)  

- 

 

4. แผนพัฒนาองคกร (Action Plan for Improvement)  

- 

 

5. รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคกร  

ความสอดคลองในการรายงานผลการพัฒนากับแผนพัฒนาองคกร (กรอบเวลา) 

 

6. สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาองคกร ในปการศึกษา 2561  

การรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับการดำเนินงาน เชน หัวขอ 5.2 ความผูกพันของ

บุคลากร ระบุอยูในระหวางดําเนินการ ปการศึกษา 2561-2562 ผลการดำเนินงาน ป 2561 ดำเนินการแลว  

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 ผลลพัธ (หมวด 7) 

 

ตัวบงชี้ที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 

ผลการดำเนนิงาน  

จำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 13 ตัวช้ีวัด พบวา  

1. ตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 61.54  

2. ตัวช้ีวัดที่มีแนวโนมสูงขึ้น จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 7.69 ของจำนวนตัวช้ีวัดที่มีคาแนวโนม 

จำนวน 13 ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด จำนวน รอยละ 

ตัวช้ีวัดทั้งหมด 13 100 

การบรรลุเปาหมาย     

- บรรลุเปาหมาย 8 61.54 

- ไมบรรลุเปาหมาย 5 38.46 

การวิเคราะหแนวโนม (เฉพาะตัวช้ีวัดที่มีขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป)     

- แนวโนมสูงขึ้น 1 7.69 

- แนวโนมคงที ่ 2 15.38 

- แนวโนมไมชัดเจน (ขึ้นๆ ลงๆ) 1 7.69 

- แนวโนมลดลง     

ตัวช้ีวัดที่คงที่ที่ระดับสูงสุด (เชน รอยละ 100) 1 7.69 

ตัวช้ีวัดที่ยังไมมีแนวโนม (ตัวช้ีวัดใหม) 7 53.85 

คะแนนผลการประเมิน ระดับ 3 

  

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

กรรมการ

ประเมิน 
2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนน

อิงเกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
ระดับ 3 3 ระดับ 3  3  บรรล ุ 2 

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สวนที่ 2.1 ผลลพัธ (หมวด 7) รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3ก (ฉ-1) ระดับความสำเร็จของกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน (ฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยประเมินบรรยากาศการทำงานของบุคลากรทุกระดับผานระบบ Happy Nomiter 1 ครั้งตอป 

โดยบรรยากาศในการทำงานอยูในดานการงานดี (Happy Worklife) ซึ่งฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

วิเคราะหผลการประเมินตามกลุมสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งผลการประเมินในรอบปการศึกษาที่ผานมา 

ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด จึงไดมีการกำหนดกระบวนการสรางบรรยากาศการทำงานอยางเปนระบบ 

โดยมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโดยการวิเคราะหสภาพปญหาและผลการ

ประเมินจากบุคลากรที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา นำผลจากการวิเคราะหมาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสราง

บรรยากาศในการทำงานแลวดำเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผลเพ่ือนำมาปรับปรุง พัฒนาระบบอยาง

เปนรูปธรรม  

 

จากการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หมวด 5 บุคลากร หัวขอ 5.2 ก (3)  

การประเมินความผูกพัน   ผลลัพธดานความผูกพันของบุคลากร ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน ไดกำหนดเปนโอกาสใน

การปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) และบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการในปการศึกษา 2561 - 2562   

มีเปาหมายใหกระบวนการสรางบรรยากาศในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเปนระบบ และมีผล

การประเมินเปนไปตามเปาหมาย มีกระบวนการ ดังน้ี 

1. กำหนดผูรับผิดชอบ 

2. วิเคราะหและทบทวนกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปน

ระบบ 

3. ดำเนินการสรางบรรยากาศการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

4. การประเมินผลกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการทำงานของบุคลากร 

5. ทบทวนกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2561 สามารถบรรลุเปาหมายตามกำหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (รอยละ 

20 ของกระบวนการทั้งหมด) 

  

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
ระดับ 3 

 
ระดับ 3  

 
บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก(ฉ-1)-1  ผลการประเมนิบรรยากาศการทำงาน ปการศึกษา 2561  

7.3ก(ฉ-1)-2  แผนพัฒนาคุณภาพการเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน ปการศึกษา 2561-2562  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก (ฉ-2) ระดับความสำเร็จของกระบวนการสรรหาบุคลากรใหมตามกรอบที่ไดรับการจัดสรร 

(ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

กระบวนการดานบุคลากรใหม การสรรหา คัดเลือก การจาง/การบรรจุ รับผิดชอบโดยฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการภายใตขอบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของ กระบวนการรับบุคลากรใหม  

มีดังน้ี 

1. วิเคราะหความตองการ/กรอบอัตรากำลัง โดยคณะทำงานบริหารอัตรากำลัง 

2. กำหนดผูรับผิดชอบในการสรรหา คือ 1) สายคณาจารย ดำเนินการสรรหาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรร

หาระดับมหาวิทยาลัย ซึ ่งมีอธิการบดีเปนประธาน 2) สายสนับสนุน ดำเนินการสรรหาคัดเลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาระดับสวนงาน 

3. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 1) สายคณาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก ยกเวนบางสาขาที่มีความจำเปนไม

สามารถสรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอกได  สามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑ 

สกอ. ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ ผานการตรวจสุขภาพจิต 2) สายสนับสนุน คุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอบมาตรฐานตำแหนง ความสามารถและ

ทักษะภาษาอังกฤษ ผานการตรวจสุขภาพจิต 

4. การประชาสัมพันธรับสมัครบุคลากรใหมผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สมัครดวยตนเองหรือผานระบบ e-

Recruitment System Thaksin University 

5. กำหนดเครื่องมือ/วิธีการคัดเลือก 1) สายคณาจารย ใชวิธีการสัมภาษณ ปฏิบัติการสอน 2) สายสนับสนุน 

ใชวิธีการสอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ สัมภาษณ 

6. ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ 

7. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม บุคลากรใหมทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศจากฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

8. การทดลองงาน บุคลากรใหมทุกคนจะปฏิบัติงานในชวงทดลองงานสัญญาแรก 2 ป สัญญาที่สอง 3 ป 

กำหนดเงื่อนไขในการประเมินเพื่อตอสัญญาที่ชัดเจน มีระบบพี่เลี้ยงสอนงาน สงผลใหมหาวิทยาลัยมีสัดสวน

บุคลากรใหมที่ผานการทดลองงานสูง (7.3ก-3) 

9. ประเมินผลการทดลองงานและบรรจุเขาเปนพนักงานประจำของมหาวิทยาลัย จนถึงอายุครบเกษียณ 60 ป 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเขามาปฏิบัติงานในตำแหนง

งานที่องคกรตองการ จะตองมีการวางแผนการคัดเลือก และสามารถรับบุคลากรไดตรงตามความตองการของ

หนวยงาน มีกระบวนการที่รวดเร็วไมลาชา จากการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

หมวด 5 บุคลากร หัวขอ 5.1 ก (2) บุคลากรใหม  ไดกำหนดเปนโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) และ

บรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ ่งจะดำเนินการในปการศึกษา 2561 - 2562  มีเปาหมายใหมหาวิทยาลัย



สามารถบรรจุบุคลากรไดทันตามความตองการและความจำเปนของสวนงาน โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

1. กำหนดผูรับผิดชอบ 

2. วิเคราะหและทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 

3. นำวิธีสูการปฏิบัติ 

4. ประเมินผลวิธีการสรรหาและคัดเลือก 

5. ทบทวนวิธีการสรรหาและคัดเลือก 

 

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2561 สามารถบรรลุเปาหมายตามกำหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (รอยละ 

20 ของกระบวนการทั้งหมด) 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
ระดับ 3 

 
ระดับ 3  

 
บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก(ฉ-2)-1  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561  

7.3ก(ฉ-2)-2  แผนพัฒนาคุณภาพการสรรหาบุคลากรใหมตามกรอบที่ไดรับการจัดสรร ปการศึกษา 

2561-2562  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก (ฉ-3) ระดับความสำเร็จของกระบวนการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

(ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

การพิจารณาตำแหนงทางวิชาการรับผิดชอบโดยฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ภายใตประกาศ 

ก.พ.อ. เร ื ่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผู ช วยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ที่ ก.พ.อ. กำหนด และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2558  กระบวนการพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการ มีดังน้ี 

1. สวนงานวิชาการรับเรื่องและกลั่นกรอง 

2. ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรับเรื่องและกลั่นกรองและเสนอสภาวิชาการกลั่นกรอง  

3. สภาวิชาการกลั่นกรอง   

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

พิจารณาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ   

5. ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการรับรอง  

6. ทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 

7. จัดสงผลงานทางวิชาการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯประเมิน   

8. ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน   

9. ประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ   

10. ประชุมกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการเพื ่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ 

11. แจงผูขอปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการ (บางกรณี)  

12. ผูขอปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการ  

13. จัดสงกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินใหม 

14. จัดประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 2   

15. ประชุมกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการครั ้งที ่ 3 เพื ่อพิจารณาผลการประเมินเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

16. ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติแตงต้ัง          

17. เสนอ ก.พ.อ.พิจารณาใหความเห็นชอบเพื ่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรงศึกษาธิการเพื ่อนำเสนอ

นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง (กรณีศาสตราจารย)  



18. ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเสนอคำสั่งแตงตั้ง แจงผลการประเมินใหผูขอตำแหนงและสวนงาน

วิชาการตนสังกัดทราบ และประชาสัมพันธการแตงต้ังตำแหนงทางวิชาการใหทราบโดยทั่วกัน 

 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ถือเปนภาระหนาที่หน่ึงที่สำคัญของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสะทอน

ใหเห็นถึงความต่ืนตัวทางวิชาการ ความพรอม และศักยภาพดานวิชาชีพ  นอกจากเปนการพัฒนาตนเอง อยาง

ต อเน ื ่องแล วย ังพ ัฒนาองค กรให ม ีศ ักยภาพในการแข งข ันทางด านว ิชาการ ตลอดจนผลักด ันให

สถาบันอุดมศึกษาไทยกาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ จากการประเมินตนเองของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หมวด 5  บุคลากร 

หัวขอ5.2ข(3)  ความกาวหนาในหนาที่การงาน ไดกำหนดเปนโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) และบรรจุ

ในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการในปการศึกษา 2561 - 2562  มีเปาหมายใหสามารถติดตามแผนการ

ดำเนินงานการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคลไดเนื่องจากกระบวนการการพิจารณาการขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการยังไมมีระบบที ่สามารถติดตามแผนการดำเนินงาน มีกระบวนการในการ

ดำเนินงาน ดังน้ี 

1. กำหนดผูรับผิดชอบ 

2. วิเคราะหและทบทวนวิธีการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

3. จัดทำแผนการพัฒนากระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

4. ดำเนินการตามแผนการพัฒนากระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

5. ประเมินผล/ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

6. ทบทวนกระบวนการพัฒนากระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2561 สามารถบรรลุเปาหมายตามกำหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (รอยละ 

16 ของกระบวนการทั้งหมด) 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
ระดับ 3 

 
ระดับ 3  

 
บรรล ุ

 

 

 



รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก(ฉ-3)-1  ขั้นตอนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  

7.3ก(ฉ-3)-2  แผนพัฒนาคุณภาพการพิจารณาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก (ฉ-4) รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตามแผน (ฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยกำหนดกรอบความจำเปนและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2580 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/

คาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ระดับ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน 

ฝาย งาน ในระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 

ซึ่งเปนแผนที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ (คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) มีการถายทอดแผนและแปลงแผนสูการปฏิบัติทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับสวนงาน ฝาย งาน รวมทั้ง การกำกับติดตามผลการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรและผูนำ

ตามแผน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารและผูนำ 

 

ในสวนของการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะของอาจารยในะดับมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยฝายวิชาการ 

ซึ่งเนนการพัฒนาอาจารยดานการเรียนรู เชน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตร

การเสรีิมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อ

ออนไลนแบบ Flipped Classroom เปนตน ซึ่งผลการพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย บรรลุเปาหมายตามแผน 

รอยละ 100 

 

การพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโดยฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ซึ่งไดจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมอยางตอเนื่อง ไดดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพตามแผนปฏิบัติการประจำป เชน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน

ผลงานวิเคราะหจากงานประจำเพ่ือใชขอกำหนดตำแหนงที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน โครงการเตรียมและพัฒนา

ผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร ุนที ่ 1 ซึ่งผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสุนน บรรลุเปาหมายตามแผน  

รอยละ 100 

 

 

 

 



 

ทั้งน้ี การจัดโครงการดังกลาว ไดรับขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ระยะเวลาการจัดไมเหมาะสมเน่ืองจากผูเขารวมโครงการมีภาระกิจซ้ำซอน 

2. เน้ือหาที่จัดยังไมตอบสนองความตองการของทุกกลุม 

3. ยังไมมีระบบการติดตามหลังจากการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
รอยละ 80 

 
รอยละ 100  

 
บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก(ฉ-4)-1  แผนบริหารทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ.2561-2565  

7.3ก(ฉ-4)-2  ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการทำงาน 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธดานความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการทำงาน พบวา ไมบรรลุตามเปาหมายที่

กำหนด  และลดลงจากปการศึกษาที่ผานมา รอยละ 0.08 อยางไรก็ตาม จะไดนำผลไปพิจารณาจัดทำ

แผนพัฒนาของหนวยงานตอไป 

ปการศึกษา ระดับความพงึพอใจ 

2561 2.93 

2560 3.01 

2559 - 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

 
คาเฉลี่ย 3.01 คาเฉลี่ย 3.20 

 
คาเฉลี่ย 2.93  

 
ไมบรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก-6  ผลความพึงพอใจของบุคลากรดานบรรยากาศการทำงานของฝายบริหารกลางฯ ป

การศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 
 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธระดับความผูกพันของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พบวา ไมบรรลุเปาหมายตามที่

กำหนด แตสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา รอยละ 0.11 คาดวาจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นในปถัดไป ซึ่งจะมกีารจัดทำ

แผนพัฒนาของฝายตอไป 

ปการศึกษา คาเฉลี่ยความผูกพัน 

2561 3.51 

2560 3.40 

2559 3.50 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.50 คาเฉลี่ย 3.40 คาเฉลี่ย 3.70 
 

คาเฉลี่ย 3.51  
 

ไมบรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก-8  ผลความผูกพันของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก-9 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทกุระดับของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธดัชนีความสุขของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พบวา ไมบรรลุเปาหมาย และมี

คาเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 0.20 หากพิจารณารายปจจัยการประเมิน ปรากฎวา 

ปจจัย Happy Money และ  Happy Relax เปนปจจัยที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดตามลำดับ ซึ่งจะตองมี

การจัดทำแผนพัฒนาความสุขของฝายตอไป 

ปการศึกษา คาเฉลี่ยความสุข 

2561 65.10 

2560 65.30 

2559 66.50 

2558 - 

  

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

 
รอยละ 65.30 รอยละ 66 

 
รอยละ 65.10  

 
ไมบรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก-9-1  แผนการดำเนินงานการสรางองคกรแหงความสุข ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ปการศึกษา 2561  

7.3ก-9-2  รายงานผลการจัดกิจกรรม ปการศึกษา 2561  

7.3ก-9-3  แผนการดำเนินงานการสรางองคกรแหงความสุข ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ปการศึกษา 2562  

7.3ก-9-4  คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศกึษา 2561  

 



ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก-10 รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงานที่ไดรับการพัฒนา 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงานที่ไดรับการพัฒนา พบวา มีแนวโนมดีอยางตอเนื่อง คือ สามารถ

เขารับการพัฒนาไดทุกปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสำคัญในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาองคกรทั้งในดานการวางแผน ติดตาม และประเมินผลภารกิจของหนวยงาน เพื่อนำพา

องคกรใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ตารางแสดง รอยละของผูบรหิารระดับสวนงาน/หนวยงานที่ไดรับการพัฒนา 

ปการศึกษา จำนวนผูบริหาร จำนวนเขารับการพัฒนา รอยละ 

2561 1 1 100 

2560 1 1 100 

2559 1 1 100 

2558 1 1 100 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

รอยละ 100  
 

บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก-10-1  ขอมูลการพัฒนาตนเองของหัวหนาฝาย  

7.3ก-10-2  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาอบุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สมรรถนะสากล)  

7.3ก-10-3  แผนพัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2561  



 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.3ก-11 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามความจำเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธดานบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความจำเปนของสวนงาน/หนวยงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง พบวา มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ

ฝายซึ่งเปนแผนที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร โดยมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร

การพัฒนาของหนวยงาน และมีเปาหมายในการดำเนินงานตามแผน คือ บุคลากรจะไดรับการฝกอบรม 

สัมมนา อยางนอย คนละ 1 ครั้ง และมีการติดตามผลการดำเนินงานผานที่ประชุมฝายปละ 2 ครั้ง (รอบ 9 

เดือนและ รอบ 12 เดือน) ประกอบกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดจัดโครงการพัฒนา

บุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูดานสมรรถนะสากล (IT) เพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตาม ยังมีบุคลากรบางคนไม

สามารถเขารับการพัฒนาได เน่ืองจากมีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร จึงทำใหมีโอกาสเขารับการพัฒนา

ในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดไดนอยกวาบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ ณ จังหวัดสงขลาและพัทลุง 

 

รอยละของบคุลากรที่ไดรบัการพัฒนาตามความจำเปนของสวนงาน/หนวยงาน อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

ปการศึกษา จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวนบุคลากรเขารับการพัฒนา รอยละ 

2561 20 19 95 

2560 21 19 90.47 

2559 25 20 80 

2558 25 25 100 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 90.47 รอยละ 90.47 
 

รอยละ 95  
 

บรรล ุ

 

 



รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.3ก-11-1  ขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร  

7.3ก-11-2  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ทำงาน (สมรรถนะสากล)  

7.3ก-11-3  แผนพัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนำองคกร 

 

ผลการดำเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกำหนดชองทาง การสื่อสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของผูนำองคกร ขาวสาร

การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ระหวางบุคลากรและผูรับบริการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอองคกรในเชิงบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององคกรเปนสวนสำคัญ ทำใหการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมาย  การสื่อสารองคกรจึงเปนสิ่งสำคัญตอองคกร ในการกำหนดประเด็นหลัก ๆ ที่ตองการสื่อสาร

ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยใหประสบผลสำเร็จดวยดี และสื่อสารถึงผูรับบริการอยางทั่วถึง 

 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงไดจัดทำการประเมินผลการรับรู การสื่อสารของผูนำองคกร ผาน

เครื่องมือประเภทแบบสำรวจผลการรับรู การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจะ

ชวยใหทราบถึงประสิทธิภาพการสื่อสารองคกรในปจจุบันและพัฒนาการสื่อสารองคกรใหตอบสนองตอ

ผู รับบริการมากยิงขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเปลี่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัย การรับรูขาวสารของมหาวิทยาลัยตามทัศนะของผูรับบริการ และภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใน

ทัศนะของผูรับบริการ 

 

การสำรวจครั้งนี้ไดใชชองทางการตอบแบบสอบถามออนไลนผานหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยโดยใหผูรับบริการ

ดำเนินการตอบแบบสอบถาม และเปดชองทางการตอบแบบสอบถามผานระบบหนาเว็บไซต โดยไดทำการ

สำรวจระหวางวันที่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562  บุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 21 คน จากบุคลากรทั้งหมด 21 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีระดับผลการรับรู 

คาเฉลี่ย 3.88 

  

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
คาเฉลี่ย 3.00 

 
คาเฉลี่ย 3.88  

 
บรรล ุ

 

 



 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.4ก-1-1  แบบประเมินการสื่อสารของผูนำระดับสูง  

7.4ก-1-2  ผลการประเมนิของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.4ก-2 ผลการประเมินผูนำระดับสูง 

 

ผลการดำเนนิงาน  

การประเมินผู นำระดับสูง ดาเนินการประเมินดวยเครื ่องวัดความสุข Happynometer Online ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นแบบสอบถาม 6 ประเด็น ดังน้ี 

1. ผูนำระดับสูงสามารถสื่อสารใหบุคลากรเขาใจทิศทางและเปาหมายขององคกรไดอยางชัดเจน 

2. ผูนำระดับสูงสามารถบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางดี 

3. ผูนำระดับสูงสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ในเชิงรุก 

4. ผูนาระดับสูงเปดโอกาสใหบุคลากรติดตอสื่อสารในการใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวก 

5. ผูนำระดับสูงคำนึงถึงความอยูดีมีสุขของบุคลากร 

6. ผูนำระดับสูงเปนตนแบบของบุคลากร 

 

โดยกำหนดเปาหมายผูตอบแบบประเมิน รอยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดในสวนงาน 

ผลการประเมนิผูนำระดับสูงขอฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พบวา ไมบรรลุเปาหมาย และมีคาเฉลี่ย

ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 0.08 ดังน้ี 

ปการศึกษา ผลการประเมิน 

2561 3.57 

2560 3.63 

2559 3.75 

2558 - 

  

  

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.75 3.63 คาเฉลี่ย 3.65 
 

คาเฉลี่ย 3.57  
 

ไมบรรล ุ

 

 



รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.4ก-2  ผลการประเมนิผูนำของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2561  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

โดย ปปช. (TSU05) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดสงเสริมใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม  

โดยใชหลักธรรมาภิบาล ดังน้ี 

- กำหนดนโยบายการดำเนินงานของฝาย โดยการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสรางการบริหาร

องคกร  

- สื่อสารสรางความเขาใจใหบุคลากรผานทีป่ระชุมบุคลากรของฝาย 

- กำกับติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานผานที่ประชุมบุคลากร 

- รายงานผูบังคับบัญชาตามแผนงาน กรณพีบการปฏิบัติที่ขัดตอหลักกฎหมาย จริยธรรมตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

- ทบทวน ปรบัปรุง เสนอขอบังคับ และออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของใหเหมาะสม 

 

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดมุงเนนใหการบริหารและการดำเนินงานของฝายถูกตอง

ตามหลักกฎมายและจริยธรรมผานกระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยการตรวจสอบจากฝายตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย สำนักงาน สตง. สำนักงาน ปปช. เปนตน  

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ไดดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 

3787/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีหนาที่รวบรวมขอมูลขอเท็จจริง และเอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ประเมินฯ เพื ่อจัดสงใหผู ดูแลระบบของหนวยงานลงขอมูลในระบบ ITAS ตามกรอบเวลาที ่สำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกำหนด ประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและใหขอเสนอแนะประเด็นที่ยังไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ อยูในระหวางดำเนินการ 

  

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

  
80 คะแนน 

 
อยูในระหวาง

ดำเนินการ  

 
ไมบรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

 

 

  



ตัวบงชี้ที่ 7.4ข-2 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำป (ปงบประมาณ) 

 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลลัพธของตัวชี ้ว ัดที ่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัต ิการ ปรากฎวา บรรลุเปาหมายตามที ่กำหนด  

ซึ่งในปการศึกษา 2561 ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการใหมจาก

เดิม โดยไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวา ไมควรนับจำนวนโครงการ  

ปการศึกษา 2561 ไดดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปของฝาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด เพื่อให

สอคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตรของฝาย ผลการดำเนินงาน ปรากฎวา บรรลุ

เปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล บรรล/ุไม

บรรล ุ

1. รอยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโดยการนำระบบคุณภาพ

สากลมาใชบรหิารจัดการทั่วทั้งองคกร 

รอยละ 80 รอยละ 

100 

บรรล ุ

2. รอยละของความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารและ

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 รอยละ 

100 

บรรล ุ

3. ระดับการรับรูขาวสารและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทกัษิณ คาเฉลี่ย 3 คาเฉลี่ย 

4.83 

บรรล ุ

4. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระดับ 3 ระดับ 3 บรรล ุ

5. รอยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป 

รอยละ 90 รอยละ 

97.06 

บรรล ุ

6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามความจำเปนของ

หนวยงาน 

รอยละ 90 รอยละ 95 บรรล ุ

7. กิจกรรมเสรมิสรางความสุขของบุคลากรในฝาย ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

บรรล ุ

8. ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคลองกับคานิยม

หลักและวัฒนธรรมองคกร 

คาเฉลี่ย 

3.50 

คาเฉลี่ย 

4.23 

บรรล ุ

  

 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนนิงาน 2 ป 

ยอนหลงั(ถามี) 
ผลการดำเนนิงาน ปการศึกษา 2561 

2559 2560 คาเปาหมาย 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

 
94.29 รอยละ 95 

 
รอยละ 100  

 
บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอางอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอางอิง 

7.4ข-2-1  แผนปฏิบัติการปการศึกษา 2561  

7.4ข-2-2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน  

7.4ข-2-3  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน  

7.4ข-2-4  รายงานการประชุมการดำเนินงานติดตามแผน  

7.4ข-2-5  รายงานตัวช้ีวัดตามเปาหมาย  

 

ผลกรรมการประเมิน  

Strengths (จุดแข็ง)  

- 

 

Areas for Improvement (เรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได)  

- 

 


	ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2561

