
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๑.๑๕ น. 

ผานระบบ Cisco Webex Meeting  

ณ หองประชุม ๑๘๓๑๐ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

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.  นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิท์อง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๗.  นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๘.  นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๑๙.  นายลำพูล  ธะนะนิล   พนักงานขับรถยนต 

๒๐.  นางสาวจิรมาศ นวลจรงิ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๒๑. นายสุรศักดิ์  วงศสันติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน   เลขานุการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและ

ทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 



๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  - ไมมี - 

 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่อง  คำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

            ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

    ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๗ ตัวชี้วัด โดยตั้งคาเปาหมายทาทายสูงจากผลการดำเนินงาน 

ท่ีผานมา และสอดคลองกับคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

คำรับรองการปฏิบัติงาน 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

สวนท่ี ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัว

ท้ังองคกร (EdPEx) 

๑ ๔๐ ๓.๐๐ ๑.๒๐ 

สวนท่ี ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗) ๒๖ ๖๐ ๓.๐๐ ๑.๘๐ 

๒.๑ ตัวชีว้ัดท่ีรับผิดชอบหลักในการดำเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) () 

๕ - - - 

๒.๒ ตัวชีว้ัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง 

EdPEx และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 

๗ - - - 

๒.๓ ตัวชีว้ัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) ๒ - - - 

๒.๔ ตัวชีว้ัดท่ี หนวยงานรับผดิชอบรวบรวมขอมูลให

มหาวิทยาลัย () 

๑๒ - - - 

คะแนนเฉล่ีย/รวมท้ังหมด ๒๗ ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

 

 มติ รับทราบ  

  

   ๑.๒.๒  เรื่อง  ประเด็นท่ีตองพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ ITA  

 

   คุณลลิดา  นันทวงศ  แจงใหที ่ประชุมทราบเกี่ยวกับประเด็นจากการประเมิน ITA  

ท่ีตองพัฒษนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 



๓ 

 

 

๑. การเผยแพร สื ่อสารและสรางการรับรูแผนการใชจายงบประมาณประจำของ

หนวยงานใหกับบคุลากรรับทราบอยางท่ัวถึง และควรนำเสนอรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

เชน จัดทำเปนรูปกราฟ Infographic เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ 

๒. หนวยงานควรเผยแพร สื ่อสารและสรางการรับรู ถึงขั ้นตอนการอนุญาตยืม

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เรื่อง 

แนวปฏิบัติในการยืมใชพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ วันที ่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๖๒ .ในรูปแบบ Infographic  เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ 

๓. เพิ่มชองทางการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความ

สะดวกในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไปใชปฏิบัติงานใน

หนวยงาน 

 

ท้ังนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของและสื่อสาร  

สรางการรับรูใหบุคลากรไดรับทราบ 

 

 มติ รับทราบ  

 

   ๑.๒.๓  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน ประจำป ๒๕๖๓  

            ดานการบริการ 
  

   การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน ประจำป 

๒๕๖๓ ดานการบริการ ดังนี้    

๑. นางพรทิพย บุญจุน   สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  

๒ .นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ  สังกัด ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญฉาย  กุลโชติท่ีไดรับการคัดเลือกดังกลาว 

 

 มติ รับทราบ  

 

   

 

 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔   

        เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

เมื ่อวันอังคารที ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๐ น. นั ้น ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียน 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง  พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

        ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะปรับปรุงแผนใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแนวมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) นั้น บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ยังคงเปนโครงการเดิม ไมมีโครงการใหม  

และในแผนควรแสดงขอมูลใหเห็นผลการดำเนินงานท่ีผานมา เพ่ือจะไดเห็นแนวโนม 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

๒. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปรวมกับการพัฒนาบุคลากร 



๕ 

 

 

๓. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษาของฝาย ใหรอขอมูลแผน

มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอ อว. 

๔. การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของสายคณาจารย ใหนำไปรวมในกิจกรรม 

การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  

๕. โครงการพัฒนาผูบริหาร มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการ 

๖. โครงการเสริมสรางมหาวิทยาลัยแหงความสุข สวนใหญยังคงเปนการจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบเดิม ควรเปนโครงการท่ีทาทาย และนำผลการประเมิน Happynometer 

Online มาพิจารณา 

๗. โครงการอธิการบดีพบประชาคม จะหารือกับอธิการบดีในการจัดกิจกรรมและหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

๘. ควรระบุประเด็นการจัดการความรูองฝายใหชัดเจน โดยพิจารณาถึงผลลัพธท่ีตองการ 

และการนำองคความรูไปใช 

๙. ปรับโครงการการเสริมสรางมหาวิทยาลัยแหงความสุขของฝายใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีจัด 

๑๐. เพ่ิมเติมโครงการเทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำราเพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  

เม่ือวันจันทรท่ี ๖, ๑๐, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 
 

มต ิ  

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. มอบคุณสุรศักดิ์  วงศสันติ  ปรับแผนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 

๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนพัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
 

   หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ราง แผนพัฒนา

บุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ .ดังนี้ 

  กลยุทธ 

๑. พัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลใหมีความคิดสรางสรรคและการ

สรางนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

ทางาน/การบริการ และการปฏิบัติงานรองรับการเปน Digital University 

โครงการ/กิจกรรม 

๑. การคิดเชิงระบบ ความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม ในการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการทางาน/การบริการ 



๖ 

 

 

๒. การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี เพื ่อรองรับการปฏิบัต ิงานในยุค Digital 

Disruption และการเปน Digital University 

๓. ทักษะการสื่อสารเพ่ือการประสานงาน 

๒. พัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลใหมีพ้ืนฐานดานการพัฒนาตนเอง

เพ่ือเขาสูตาแหนงท่ีสูงข้ึน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตัดตัวชี้วัดในกลยุทธท่ี ๒ ดังนี้ 

- ประเมินคางานบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลกลุมเปาหมายที่ไดรับ

การพัฒนา 

- บุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลท่ีผานการกาหนดอนุมัติกรอบประเมิน

คางาน เพ่ือเขาสูตาแหนงท่ีสูงข้ึน 

๒. ปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในขอ ๓ บุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลที่ผาน

การประเมินและไดรับการแตงตั้งเขาสูตาแหนงท่ีสูงข้ึน เปนรอยละ 
 

มติ  

๑. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

– ๒๕๖๘ 

๒. มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของท่ี

ประชุม 
 

  ๔.๓  เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
 

ตามที ่บ ุคลากรฝ ายบร ิหารกลางและทร ัพยากรบุคคล ได จ ัดส งข อตกลงร วมก อน 

การปฏิบัติงาน ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (พนักงานมหาวิทยาลัย) และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(ลูกจางของมหาวิทยาลัย) แลวนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดพฤติกรรม 

การปฏิบัต ิงานตามคานิยมใหมของมหาวิทยาลัย ซึ ่งคานิยมมุ งเนนนวัตกรรม ( Innovation Focus)  

จะสอดคลองกับผลสัมฤทธิ ์ของงานที ่ฝ ายกำหนด ในสวนของงานเช ิงพัฒนา (น้ำหนัก ร อยละ ๕)  

ในการนี ้ เพื ่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานไมเกิดความซ้ำซอน จึงขอหารือที ่ประชุมถึงแนวทาง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนของงานเชิงพัฒนา ดังนี้ 

 



๗ 

 

 

๑. กำหนดใหอยูในองคประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังเชนปท่ีผานมา หรือ 

๒. ใหประเมินตามองคประกอบที่ ๓ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คานิยมมุงเนนนวัตกรรม 

หรือ 

๓. นำมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง ๒ องคประกอบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนของงานเชิงพัฒนา สามารถนำไปใชไดทั ้ง ๒ 

องคประกอบ เพราะพฤติกรรมจะสอดคลองกับผลลัพธ หากประเมินเพียงองคประกอบ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะไมเห็นถึงผลลัพธของงาน 

๒. ผลงานเชิงพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถนำเรื่องการลดชั้นตอน ลดเวลาการ

ปฏิบัติงาน ลดคาใชจาย มาเปนการสรางนวัตกรรมได และควรเชื่อมโยงกับการประเมิน

ความพึงพอใจของฝาย เพื่อทำใหผูรับบริการมีความความพึงพอใจ แบบสอบถามควรให

ครอบคลุมและสัมพันธกับการบริการ 

๓. การกำหนดงานเชิงพัฒนา ตองมีกระบวนการในการดำเนินการ เชน กำหนดแผนลวงหนา 

วิเคราะหปญหาที่ผานมาและหาแนวทางแกไข รวมทั้งตอบสนองความตองการและเปน

ประโยชนตอผูรับบริการ 

๔. เกณฑการประเมิน ควรปรับใหสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ระดับ ๑  ไมมีการดำเนินงานตามเกณฑท่ีกำหนด 

- ระดับ ๒  มีการดำเนินงานเบื ้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ ่มมีระบบแตยังไม 

   สมบูรณ ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห) 

- ระดับ ๓  มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะหการ 

   ดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

- ระดับ ๔  ๓+ มีแนวโนมผลการดำเนินงานของระบบที่ดีขึ ้นทำใหเกิดผล 

   เปนไป/ในทิศทางตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- ระดับ ๕  ๔+ มีการดำเนินงานเหนือกวาท่ีเกณฑกำหนดและสงผลใหเกิดการ 

   พัฒนาระบบ 
 

มติ  

๑. เห็นชอบใหการประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนของงานเชิงพัฒนานำมาใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง ๒ องคประกอบ (องคประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และองคประกอบท่ี ๓ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน) 

๒. ใหปรับเกณฑการประเมินตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



๘ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕  น. 

 

 

 

     (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

                                                                    หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                                           ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


