
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๒ ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

หองประชุมปาริฉัตร ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผูมาประชุม 

๑. อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๒. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

๓. นางสาวพยอม  ธนมี   เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๕. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาววัลภา  ทับแกว   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๗. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  นักวิชาการพัสดุ 

๘. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๑๑. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๒. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๔. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๕. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๖.   นางสาววิชชชุดา  ชวยพิชัย  เจาหนาท่ีบริหารงาน   

     ๑๗.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๘.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๙.    นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๒๐. นายลำพูล  ธะนะนิล   พนักงานขับรถยนต 

๒๑. นายสุรศักดิ์  วงศสันติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน   เลขานุการ

   
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาววิชชุดา  ชวยพิชัย  ติดภารกิจอ่ืน 

 



๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  ตอนรับหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

  ประธานกลาวแสดงความยินดีกับนายนนทพัทธ  นวลนิ่ม ที่ไดผานการคัดเลือก 

ใหดำรงตำแหนงหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรุบคคล และขอใหบุคลากรทุกคนรวมมือกันทำงาน 

และพัฒนาฝายเพื่อตอบสนองความตองการตอผูร ับบริการ หากมีปญหาและอุปสรรค สามารถมาขอรับ

คำปรึกษาไดตลอดเวลา 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑  เรื่อง  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

          ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 

    

   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดยื ่นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรากฎวาไดรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๘๑,๙๐๐ บาท  

ปรับลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙๘,๖๐๐ บาท ดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เพ่ิม-ลด 

1 คาจางชั่วคราว ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

2 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ ๒,๗๔๗,๑๐๐.๐๐ ๒,๒๒๓,๕๐๐.๐๐ -๕๒๓,๖๐๐.๐๐ 

3 คาสาธารณูปโภค ๑๒๓,๖๐๐.๐๐ ๑๒๘,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

4 เงินอุดหนุน ๑๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

5 รายจายอ่ืนๆ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 รวม ๑๙,๖๘๐,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๒๘๑,๙๐๐.๐๐ -๓๙๘,๖๐๐.๐๐ 

  



๓ 

 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวางบประมาณเงินเหลือจายประจำป จะจัดเก็บเปนเงิน

สะสมของมหาวิทยาลัย หากมีความจำเปนในการใชงบประมาณเงินรายไดสะสมใหจัดทำแผนการขอใช 

และเสนอตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   

        เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดเวียนแจงเพ่ือพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การจัดการและพัฒนางานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอแนวทางการจัดการและพัฒนางาน 

ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

๑. นำเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับ

สภาพแวดลอมการทำงาน 

- จัดเก็บขอมูลบน Google Drive แทนการจัดเก็บขอมูลใน Server : Drive P 

- คัดแยกเอกสารท่ีรับผิดชอบโดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยจัดเก็บขอมูลบน 

Google Drive 

๒. การประชาสัมพันธฝาย เพ่ือใหทันตอสถานการณ 

- Social Network (Facebook, Youtube) 

- เว็บไซตฝาย 



๔ 

 

 

๓. ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมขอมูลเก่ียวกับบุคลากรลงในระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจบุัน 

-   เพ่ิมขอมูลเก่ียวกับบุคลากรลงในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

๔. สนับสนุนการมีสวนรวม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

   -   สวนรวมกับโครงการกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. นำเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

- กำหนดใช E-mail ของฝายในการจัดทำ Google 

Drive โดยจะทยอยถายโอนขอมูลใหมจาก  

Drive P ในสัปดาหถัดไป  

- ควรจัดอบรมการใชงานโดยประสานกับสำนัก

คอมพิวเตอร 

- การใชงานอาจประสบปญหาการดาวนโหลด

รูปภาพลาชา และตัวอักษรผิดปกติ 

- การคัดแยกเอกสารท่ีมีจำนวนมาก ควรพิจารณา

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน 

สารบรรณ โดยมอบคุณพณวรรณ  ยามาเจริญ 

ศึกษาขอมูล 

- ควรหารือฝายนิติการ กรณีเอกสารท่ีมีอายุ ๕ ป 

และมีการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะ

สามารถทำลายไดหรือไม 

- หากมีปญหาในการใชงาน ใหติดตอประสานงาน

กับคุณปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา 

๒. การประชาสัมพันธฝาย  - สื่อ Social Media สามารถเขาถึงกลุมบุคคลได

มากกวาเว็บไซต 

- Facebook ฝาย ควรสรางเปน Fanpage 

- การสรางชอง Youtube จะตองมีบัญชีผูใช และ

สามารถใช E-mail ของฝายสมัครได ซ่ึงจะเปน



๕ 

 

 

ลำดับ รายการ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

การเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลของ

ฝาย ท้ังนี้ หากตองการเผยแพรวีดิทัศนการ

บรรยายของวิทยากร จะตองขออนุญาตจาก

วิทยากร 

- Admin ของ Facebook ควรมีเพียง ๑ คน  

- การลงขอมูลใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน ควรศึกษา

ขอมูลในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- การสราง Fanpage ใน Facebook ของฝาย  

คุณวิชชุดา  ชวยพิชัย จะรับไปดำเนินการ 

๓. ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน - ควรตรวจสอบวามีขอมูลใดบาง เพ่ือกำหนดให

บุคลากรท่ีรับผิดชอบสงขอมูลมาใหตามกำหนด 

๔. สนับสนุนการมีสวนรวม - 

 

มติ  

๑. เห็นชอบแนวทางการจ ัดการและพัฒนางานของฝายบริหารกลางและทร ัพยากรบ ุคคล  

และมอบบุคลากร ดำเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบ 

๒. มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล วางระบบและศึกษารายละเอียดและภาระงาน

ของแตละคน 

๓. มอบบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับทะเบียนประวัติ จัดสงขอมูลเพ่ือการปรับปรุงฐานขอมูล 

ภายใน ๓ วนั นับจากวันท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

 

๔.๒   เรื่อง  การจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน 

 

ตามที ่มหาว ิทยาล ัยได ออกประกาศคณะกรรมการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งกำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 

 

 

 



๖ 

 

 

- องคประกอบท่ี ๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

- องคประกอบท่ี ๒  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม 

     คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

- องคประกอบท่ี ๓  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

สำหรับลูกจางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ๒ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑

ผลสัมฤทธิ์ ของงาน สัดสวนรอยละ ๘๐ องคประกอบท่ี ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

ท้ังนี้ ตามขอ ๑๒ (๒) ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจัดทำขอตกลงรวมกอนการ

ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 

ในการนี้ จึงเสนอบุคลากรพิจารณาเกณฑจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. องคประกอบท่ี ๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดสวนรอยละ ๔๐ 

- เกณฑบางตัวชี้วัด ยังไมสามารถจำแนกคุณภาพของคนและงานได  

และภาระงานบางเรื่อง ไมควรทำผิดพลาด 

- ควรกำหนดองคประกอบสัดสวนภาระงานและคาน้ำหนักรายบุคคลใหชัดเจน 

เชน ภาระงานหลัก ภาระงานรอง และงานเชิงพัฒนา เปนตน 

- ควรปรับปรุงเกณฑงานเชิงพัฒนาใหมีระดับคะแนนท่ีละเอียดกวาเดิม  

โดยเกณฑการประเมินไมจำกัดเพียงแคการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน  

แตอาจครอบคลุมถึงเรื่องการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีมาใช 

และการสรางผลงานและวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ  

๒. องคประกอบท่ี ๒  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม 

     คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

- ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการผลักดันผลการประเมินของฝาย  

โดยกำหนดใหมีตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของหนวยงานเพ่ิมเติม  

และกำหนดผูรับผิดชอบหลัก และผูรับผิดชอบรวม 

- ควรปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของฝายใหครอบคลุมภารกิจของ

หนวยงาน 

 

 

 



๗ 

 

 

๓. องคประกอบท่ี ๓  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

- ควรปรับปรุงเกณฑการประเมินการเขารวมโครงการ/กิจกรรมระดับ

มหาวิทยาลัยใหมีความละเอียด โดยกำหนดใหเขารวมรอยละ ๕๐ ได ๕ 

คะแนน และกำหนดสัดสวนลงมาตามลำดับ 

- กิจกรรมท่ีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในระดับ

มหาวิทยาลัย สามารถนำมาใชประกอบการประเมินได 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร ใหเขารวมกิจกรรมท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด 

 

มติ  

๑. เห็นชอบกำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบติงานประจำปของบุคลากร ดังนี้ 

- องคประกอบท่ี ๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ 

- องคประกอบท่ี ๒  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตาม 

     คำรับรองการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๔๐ (ผลการประเมินหนวยงาน  

     ๓๕ คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจฝาย ๕ คะแนน) 

- องคประกอบท่ี ๓  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สัดสวนรอยละ ๒๐ 

๒. เห็นชอบเกณฑการจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน โดยมอบคุณธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล 

ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม   

๓. มอบบุคลากรทุกคนจัดสงขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

๔.๓   เรื่อง   การเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ ประจำปงบประมาณ  

       พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผู เกษียณอายุ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเปนการขอบคุณในความเสียสละ ทุมเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน  

และรวมพัฒนาองคกรจนเขมแข็งตลอดชวงระยะเวลาที่ผูเกษียณอายุเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ

สรางสายสัมพันธระหวางผู เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัยและผู ที ่ยังคงปฏิบัติหนาที ่ราชการใน

มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเปนการเตรียมการดำเนินงานดังกลาว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณาการเตรียมการจัดงานของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒ ) 



๘ 

 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. Banner จะออกแบบเสร็จภายในวนัท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. พวงมาลัยดอกรัก จำนวน ๒๐๐ พวง อาจไมเพียงพอแกผูเกษียณอายุ ควรเพ่ิมจำนวน 

เปน ๔๐๐ พวง 

๓. ของท่ีระลึกมีจำนวนนอย ควรติดตอจัดเตรียมเหรียญท่ีระลึกจากสำนักงานธนารักษ หรือ

ธนบัตรท่ีระลึกจากธนาคารแหงประเทศไทย 

๔. โตะภายในหอประชุมมีไมเพียงพอ คุณพยอม  ธนมี จะประสานขอเพ่ิมเติม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ ) 

 

มติ เห็นชอบแผนการเตรียมการจัดงานมุต ิตาจิตแดผู เกษียณอายุ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๓ ของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี - 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐  น. 

 

 

    (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

      ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

                                                                    หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 


