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ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  - ไมมี - 

 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม 

๑.๒.๑  เรื่อง  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ป พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซึ่งเปนแผนที่ไดปรับปรุงใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมายของแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ ๕ ป (ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) โดยนำระบบ 

OKRs (Objectives and Key Results) มาประย ุกต ใช ในการกำหนดเป าหมาย ต ัวว ัดผลล ัพธ ท ี ่สำคัญ  

(Key Results) โดยมีทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ป พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ ดังน้ี 
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เปาหมายเชิงกลยุทธ 

เปาหมาย 
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ผูประกอบการ 

๒) พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเนนการพัฒนาดานสังคม 
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๓) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทางาน/

การบริการ และการปฏิบัติงานรองรับการเปน Digital University 

๔) สนับสนุนและธำรงร ักษาบุคลากรที ่ม ีความร ู ความสามารถใหอย ู  กับ

มหาวิทยาลัยและทำงานดวยความทุมเทอยางตอเน่ือง 

๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑) 
 

 

มติ รับทราบ และควรกำหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัต ิการประจำปของฝาย 

และขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

 

   ๑.๒.๒  เรื่อง  คานิยม (Value) มหาวิทยาลัยทักษณิ 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดปรับคานิยมองคกร เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา  

หรือวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคมระดับแนวหนาของประเทศ ภายในป ๒๕๖๗ อันจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน 

ที่กำหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. มุงเนนผูเรียนและผูรับบริการ (Student and Customer Focus) 

๒. มุงเนนนวัตกรรม (Innovation Focus) 

๓. มุงเนนความสำเร็จ (Focus on Success) 

๔. สรางประโยชนใหสังคม (Societal Contribution) 

๕. จริยธรรมและความโปรงใส (Ethics and Transparency) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒) 

 

มติ รับทราบ  และใหบุคลากรไปศึกษารายละเอียด แปลงสู การปฏิบัติ รวมทั ้งจัดกิจกรรม 

เพ่ือสงสริมพฤติกรรมของบุคลากร 
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   ๑.๒.๓  เรื่อง  รายงานการกำกับการติดตามการใชจายงบประมาณ  

       ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 

    คุณธันยธรณ  สุทธิพงศ แจงใหที ่ประชุมทราบรายงานสถานะการเงิน 

ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจำแนกประเภทตามเงิน 

อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได  เงินรับฝาก เงินกองทุน และรายไดบริการวิชาการ ณ  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ดังน้ี 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาจางชั่วคราว ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ ๕๑๓,๑๕๐.๐๐ ๙๑.๖๗ ๔๖.๖๕๐.๐๐ ๘.๓๓ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ ๓๙๔,๘๖๑.๒๘ ๙๙.๔๖ ๒,๑๓๘.๐๐ ๐.๕๔ 

เงินอุดหนุน ๑๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๙๒,๐๕๕.๙๐ ๙๙.๑๔ ๘๗,๙๔๔.๑๐ ๐.๘๖ 

รวม ๑๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐,๐๖๗.๑๘ ๙๘.๗๘ ๑๓๖,๗๓๒.๘๒ ๑.๒๒ 
 

เงินรายได 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๑,๖๒๓,๕๗๐.๐๐ ๘๓๖,๔๕๓.๒๖ ๕๑.๕๒ ๗๘๗,๑๑๖.๗๔ ๔๘.๔๘ 

คาสาธารณูปโภค ๑๒๐,๘๐๐.๐๐ ๙๐,๑๓๖.๙๑ ๗๔.๖๒ ๓๐,๖๖๓.๐๙ ๒๕.๓๘ 

คาครุภัณฑ ท่ีดิน และ

สิ่งกอสราง 

๘๓,๘๗๐.๐๐ ๘๓,๘๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

เงินอุดหนุน ๒,๓๖๙,๙๑๐.๐๐ ๑,๘๕๖,๐๕๙.๖๘ ๗๘.๓๒ ๕๑๓,๘๕๐.๓๒ ๒๑.๖๘ 

รายจายอ่ืน ๔๒๗,๑๗๕.๐๐ ๑๙๗,๑๒๕.๐๐ ๔๖.๑๕ ๒๓๐,๐๕๐.๐๐ ๕๓.๘๕ 

รวม ๔,๖๒๕,๓๒๕.๐๐ ๓,๐๖๓,๖๔๔.๘๕ ๖๕.๘๑ ๑,๕๖๑,๖๘๐.๑๕ ๓๔.๑๙ 
 

เงินรับฝาก เงินกองทุน รายไดบริการวิชาการ 
 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗๗,๘๗๑,๘๒๘.๖๓ ๒,๑๒๙,๐๘๔.๑๙ ๒.๗๓ ๗๕,๗๔๒,๗๔๔.๔๔ ๙๗.๒๗ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

- เงินรับฝากฝายบริหารกลางฯ 

๖,๓๙๗,๐๗๔.๓๑ ๑,๒๕๗,๘๐๖.๕๐ ๗.๐๓ ๕,๑๓๙,๒๖๗.๘๑ ๙๒.๙๗ 



๕ 

 

 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

- โครงการมหาวิทยาลัยแหง

ความสุขฯ) 

เงินกองทุน ๒,๘๑๐,๕๑๘.๙๙ ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ ๒๕.๘๒ ๒,๐๘๔,๗๕๘.๙๙ ๗๔.๙๗ 

รายไดบริการวิชาการ ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓) 

 

มติ รับทราบ  

 

   ๑.๒.๔  เรื่อง  การกรอกขอมูล ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทีบ่าน 

             ของบุคลากรสายสนบัสนนุ 

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง แนวทางการให

บุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ซึ่งใหบุคลากรมาปฏิบัติงานเทาที่จำเปนตามลักษณะงานที่ปฏบิติั 

และไดกำหนดใหบุคลากรกรอกขอมูลในระบบรายงานการปฏิบัติงานที่บาน นั ้น เนื ่องดวยสถานการณ 

มีแนวโนมใหบุคลากรมาปฏิบัติงานเทาที ่จำเปนตอเนื่องไปอีก เพื ่อใหการกรอกขอมูลระบบรายงานผล 

การปฏิบัติงานที่บานของบุคลากร เปนระบบมากขึ้นและสามารถนำขอมูลมาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

จึงขอใหบุคลากรฝายกรอกขอมูลตามแนวทางที่ฝายกำหนด ต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังน้ี 

๑. ขอตกลงการปฏิบัติงาน/ภาระงานที ่มอบหมาย  ใหกำหนดเปนรายเดือน  

โดยระบุภาระงานที่รบัผิดชอบ 

๒. ผลการปฏิบัติงาน ใหรายงานเปนรายวัน โดยอาจรายงานทุกวันหรือทุกสัปดาห

แตการกรอกขอมูลผลการปฏิบัติงานตองกรอกขอมูลเปนรายวัน 

    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔) 

 

มติ รับทราบ 

 

 



๖ 

 

 

  ๑.๒.๕  เรื่อง  ภาระงานของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 

 

  ตามที ่ไดกำหนดใหบุคลากรจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน ประจำป

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคลากรไดจัดสงขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ยกเวนของลูกจางของมหาวิทยาลัย 

กำหนดจัดสงภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ จึงขอสรุปภาระงานของบุคลากร ฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำขอมูลดังกลาวไปจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕) 

 

   ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการเขียนภาระงานของบุคลากร  

ควรแยกประเภทเปนภาระงานหลัก ภาระงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย และภาระงานเชิงพัฒนา 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   

        เม่ือวันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

เม ื ่อว ันจันทรท ี ่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒ .๑๕ น. นั ้น ฝ ายเลขานุการฯ ไดแจ งเว ียน 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑  เรื่อง  กำหนดภาระงานของบคุลากรฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล (เพิ่มเติม)  

  

        สืบเนื่องจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/

๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดกำหนดภาระงานรองที่ตองบริการผูรับบริการและกำหนดผูรับผิดชอบ

แทนบุคลากรที่ลา/หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ดังน้ี  
 

ลำดับ ภาระงาน ผูรับผิดชอบรอง 

๑. การเบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ปุณญาดา สุวรรณมณี 

๒. ประกันสังคม ปุณญาดา สุวรรณมณี 

๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ สำราญ ชูจันทร  

๔. งานศพ ประสานรถและสวนงาน เพ็ญฉาย กุลโชติ / ลลิดา นันทวงศ  

๕. สิทธิประโยชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธิดา จิตตล้ำเลิศกุล 

๖. หนังสือรับรอง ธนาคารตาง ๆ  กันยารัตน หนูสุข 

๗. เบิกจายเครื่องหมายของผูปฏิบัติงาน ธันยธรณ สุทธิพงศ/ พยอม ธนม ี

 

ทั ้งนี ้ ภาระงานทำบัตรประจำตัวเจาหนาที ่ของรัฐ หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ บำเหน็จบำนาญ (บำเหน็จดำรงชีพ ๖๔/๗๐ หนังสือเจตนา กูบำเหน็จรายเดือน) เลขานุการ

อธิการบดี (การแตงตั ้งรักษาการแทน/การเดินทางไปราชการ) ใหไปแจงเวียนเพื่อกำหนดผูรับผิดชอบ  

ในการน้ี จึงกำหนดผูรับผิดชอบรอง ดังน้ี 
 

ลำดับ ภาระงาน ผูรับผิดชอบรอง 

๑. งานทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ เพ็ญฉาย กุลโชติ / สุรศักด์ิ  วงศสันติ 

๒. หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการตางประเทศ สุภาพร (กรณสีงขลา) จิรญัญภา (กรณีพัทลุง) 

๓. บำเหน็จบำนาญ (บำเหน็จดำรงชีพ ๖๔/๗๐  

หนังสือเจตนา กูบำเหน็จรายเดือน) 

สุภาพร (กรณสีงขลา) จิรญัญภา (กรณีพัทลุง) 

๔. เลขานุการอธิการบดี (การแตงตั้งรักษาการแทน/

การเดินทางไปราชการ) 

หัวหนาฝาย/ สุรศักด์ิ  วงศสนัติ 

 

 

มติ รับทราบ 

 

 



๘ 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๔  เรื่องพจิารณา 

๔.๑   เรื่อง  การเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ 

เปนประจำทุกป เพื่อเปนการขอบคุณในความเสียสละ ทุมเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และรวม

พัฒนาองคกรจนเขมแข็งตลอดชวงระยะเวลาที่ผู เกษียณอายุเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสราง 

สายสัมพันธระหวางผูเกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัยและผูที่ยังคงปฏิบัติหนาที่ราชการในมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปนการเตรียมการดำเนินงานดังกลาว จึงเสนอที่ประชุม พิจารณาการเตรียมการจัดงานของบุคลากร 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

มติ เห็นควรกำหนดรูปแบบการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔  

ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองตามมาตรการของจังหวัด โดยจะหารือรูปแบบ 

การจัดงานกับอธิการบดี สำหรับบัตรเชิญ ควรปรับกลุ มเปาหมายใหนอยลง ควรเชิญเฉพาะผู เกษียณ 

และผูบริหารหนวยงาน เปนตน 

  

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแหงความสุข  

         (Happy University) ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ และระดับฝาย ปการศึกษา  

         ๒๕๖๔ 
 

   เพื่อใหการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแหงความสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณและฝายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happy University) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับฝาย  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

 

 

 



๙ 

 

 

มติ  

๑. แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแหงความสุข ระดับมหาวิทยาลัย ควรนำเสนอ

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

๒. แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแหงความสุข ระดับฝาย ควรหารือรวมกับ

บุคลากรในฝายอีกครั้ง 

 

  ๔.๓  เรื่อง   พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

พื่อใหการดำเนินงานการจัดการความรูฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ราง แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

มติ ควรหารือรวมกับบุคลากรในฝายอีกครั้ง 

 

 

  ๔.๔  เรื่อง   การเสนอรายชื่อบุคลากรดีเดนสายสนับสนนุ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน สายสนับสนุน 

ประจำป ๒๕๖๓ และกำหนดใหสวนงาน/หนวยงานเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนบุคลากรดีเดน 

สายสนับสนุนดานบริการและดานสรางสรรคนวัตกรรมกรรม นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายช่ือ

บุคลากรในฝายเพ่ือเสนอเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 

มติ เห็นชอบเสนอชื่อคุณเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ดานบริการ 

 

 

 



๑๐ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไมมี - 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐  น. 

 

 

 

     (นายสุรศกัด์ิ  วงศสันติ) 

      เจาหนาทีบ่ริหารงาน 

      ผูจดบันทกึการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลน่ิม) 

                                                                    หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


