
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 

เมื่อวนัพฤหัสบดท่ีี ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๒๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

และห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวศุรดา  ดุลยเกษม   ผูช่้วยอธิการบดี   ประธาน 
๒. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๓. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๔. นายจิตตพล  ช่วยหนู    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๕. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๘. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวสตัตกมล  บุญศิริ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
 
 



๒ 

 
๒๓. นายสุรินทร์  แสงพุม่    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๔. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๕. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์    ติดภารกิจ 

๒. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   ติดภารกิจ 

๓. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   ติดภารกิจ 

๔. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
- ไม่มี - 

 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
๑.๒.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๑.๑   เร่ือง  การเข้าร่วมโครงการ “จัดทาํแผนปฏิบัตกิารประจําปีมหาวทิยาลยัทกัษณิ  

       ปีการศึกษา ๒๕๕๕” 
 

      การประชุมโครงการ  “จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕” เม่ือวนัท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บารา รีสอร์ท อาํเภอละงู จังหวดัสตูล   

ไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดาํเนินการจดัโครงการพฒันาบุคลากรระดบัหัวหน้า

สาํนกังาน หวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้งาน จึงขอใหผู้รั้บผิดชอบจดัโครงการดงักล่าวภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  

สาํหรับปัญหาการประเมินคุณภาพเร่ืองการพฒันาบุคลากรในระดบัมหาวิทยาลยั  ปรากฎวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบั

ส่วนงานยงัอยู่กระจดักระจาย จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการพฒันากนัต่อไป นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัไดมี้การกล่าวถึง 

ในประเดน็ภาระงานขั้นตํ่า การกรอกภาระงานในแบบประเมิน เป็นตน้   
 

มติ รับทราบ 



๓ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

   - ไม่มี - 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณา ร่าง ยุทธศาสตร์การพฒันา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

            ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทํา

ยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมลงนามคาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕  

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ซ่ึงคาดว่าจะกาํหนดพิธีลงนามคาํรับรอง ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ประมาณเดือนกนัยายน ๒๕๕๕ 

ในการน้ี คณะทาํงานจดัทาํร่างยทุธศาสตร์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการ

จดัทาํ ร่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงาน โดยไดน้าํขอ้เสนอแนะจากแบบประเมินฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มาปรับปรุงในบางประเด็น ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จํานวน ๓ 

ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ นาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ พฒันาความเป็นเลิศดา้นจดัระบบบริหารสาํนกังาน 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๑) 
 

 

 

 



๔ 

 
ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  พฒันาความเป็นเลศิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 

๑. ควรแก้ไขข้อความในเป้าประสงค์ท่ี  ๒   เ ป็น  “การพัฒนาระบบการบริการ 

เพ่ือความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์  

๒. ความเพ่ิมกลยทุธ์ เร่ือง พฒันาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัตวับ่งช้ีขอ้ ๑  การมีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน  

๓. เพิ่มเติมขอ้ความ “ประกาศ” ในกลยทุธ์ท่ี ๑ 

๔. ตวับ่งช้ีท่ี ๑  การมีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 

- บุคลากรทุกคน ควรมีการจดัทาํแนวปฏิบติัการปฏิบติังานในภาระงานท่ีรับผิดชอบ  

อยา่งนอ้ยคนละ ๑ เร่ือง 

๕. ตวับ่งช้ีท่ี ๓  มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีการเสนอการปรับปรุงขั้นตอน เร่ือง การทาํบตัรประจาํตวั

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  สําหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ขอให้บุคลากรนําเสนอ 

การปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานในภาระงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อจะไดพิ้จารณาเลือก

เป็นตวับ่งช้ีของหน่วยงาน 

- ขณะน้ีส่ิงท่ีกงัวลสาํหรับการปฏิบติังานภายในฝ่าย และมีผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน 

เช่น เร่ือง การทาํเงินเดือนยอ้นหลงั ซ่ึงจะมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะจ่ายเงินเดือนผิด  

การปฏิบติังานหลายคนในเร่ืองเดียวกนั ทาํใหเ้กิดช่องว่าง ขาดความเช่ือมโยงกนั 

รวมทั้งระบบสารบรรณท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานบ่อย ทาํให้การบนัทึก

นาํเสนอหนงัสือยงัมีความผิดพลาด ควรเพ่ิมความระมดัระวงั และให้ความสาํคญั

กบังานให้มากข้ึน ดงันั้น เพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว อาจมีการพูดคุยกนั หรือมีการ

ดาํเนินการจดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Procedure) กาํหนดวนัและผูรั้บผิดชอบ 

๖. เสนอใหต้ดัตวับ่งช้ี ๔   ค่าระดบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ  

๗. ควรมีการเพ่ิมเร่ืองการถ่ายทอดช้ีแจงขอ้มูลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปยงั

บุคคลอ่ืน ๆ  

๘. ควรเรียงลาํดบัเป้าประสงค ์กลยทุธ์ และตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกนั 
 



๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒   นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ตวับ่งช้ีท่ี ๑   ความถูกตอ้งขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร โดยการส่งแบบสาํรวจ

เพื่อตรวจสอบขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

- ขอให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลบุคคล  จัดส่งข้อมูลไปยัง

ผูรั้บผิดชอบ เพื่อจะไดบ้นัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 

- ฐานขอ้มูลบุคลากร ควรมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ดงันั้น จะตอ้งหาวิธีการ 

ท่ีจะให้ขอ้มูลถูกตอ้งและเรียบร้อย  เพราะยงัขาดการติดตามการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี อาจจดัทาํเป็นโครงการได ้ รวมทั้งการเสนอใหมี้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบของ

คณะ ซ่ึงจะสามารถเปิดขอ้มูลไดต้ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. ตวับ่งช้ีท่ี ๒   มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของฝ่ายทางเวบ็ไซตท่ี์รับผิดชอบ     

- ประกาศบางเร่ือง ยงัไม่มีในเวบ็ไซต ์เช่น ดา้นสวสัดิการ 

- ปรับปรุงขอ้ความในตวับ่งช้ี เป็น “มีการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของฝ่าย

ผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีรับผิดชอบ” 

๓. ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา  

- ควรมีการเพ่ิมหน่วยงานท่ีใชร้ะบบโดยอาจจดัโครงการช้ีแจงอีกรอบ สาํหรับแบบ

ประเมินไดข้ึ้นเวบ็ไซตแ์ลว้ ซ่ึงจะมีหนงัสือแจง้ใหบุ้คลากรไปดาํเนินการประเมิน

ต่อไป 

๔. ควรเรียงลาํดบัเป้าประสงค ์กลยทุธ์ และตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกนั 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓     พฒันาความเป็นเลศิด้านจัดระบบบริหารสํานักงาน 

๑. เสนอเพ่ิมเติมเป้าประสงค์ “มีการบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถ

ทาํงานทดแทนกันได้” 

๒. แกไ้ขกลยทุธ์ขอ้ ๒ และ ๓  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์

๓. ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุง 



๖ 

 
- มอบคุณอ้อยอุสา  ฉัตรทอง ศึกษาข้อมูล ๕ส จากหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ปฏิบติังานแก่หน่วยงาน 

๔. ตัวบ่งช้ีท่ี ๒   มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพ่ือช้ีแจง แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํความเขา้ใจ วางแผนและติดตามการปฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถทดแทนกนัได ้

- อาจใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคคลเพ่ือใหส้ามารถทาํงาน

ทดแทนกนัได ้

- ขอ้ความ “เพ่ือให้สามารถทาํงานทดแทนกันได้” อาจเพ่ิมเป็นเป้าประสงค ์

๕. ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  ๓   ผลการประเ มินการปฏิบัติงานจากระบบพ่ีเ ล้ียงของบุคลากร 

ท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ 

- ระบบพ่ีเล้ียง มีความจาํเป็นจะตอ้งจาํกดัภายในหน่วยงานหรือไม่ ซ่ึงจะนาํไป

หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

๖. ควรเรียงลาํดบัเป้าประสงค ์กลยทุธ์ และตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกนั 

 

มติ  

๑. มอบคณะทํา ง านจัดทํา  ร่ า ง  แผนยุทธศาสต ร์ ฝ่ ายบ ริหารกลางและทรัพยากรบุ คคล  

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕  ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 

๓. มอบนายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ  จดัทาํแผนเวลาและกาํหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละตวับ่งช้ี 

 

๔.๒   เร่ือง   พจิารณา ร่าง แผนพฒันาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และไดก้าํหนดให้ทุกหน่วยงาน

ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือดาํเนินการพฒันา

คุณภาพของหน่วยงาน นั้น 



๗ 

 
ในการน้ี คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๕ ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนดงักล่าวแลว้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบหมายเลข ๔.๒) 

 

   นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง ช้ีแจงใหส้มาชิกท่ีประชุมทราบเก่ียวกบักาํหนดการจดักิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ร่ือง แผนคุณภาพเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างว ันท่ี 

๒๗-๒๙ กนัยายน ๒๕๕๕  จาํนวน ๓ วนั ณ ประเทศมาเลเซีย (ปีนงั - คาเมรอน)  กิจกรรมประกอบดว้ย  

การรายงานผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา  การระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางใน

กระบวนการปฏิบติังานในแต่ละภารกิจ และการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพและมอบหมายผูรั้บผิดชอบ เป็นตน้ 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ร่าง แผนพฒันาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. เห็นชอบในหลกัการใหจ้ดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง แผนคุณภาพเพ่ือการพฒันาองคก์ร

สู่ความเป็นเลิศ และมอบคุณออ้ยอุสา  ฉตัรทอง เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัโครงการ 

 

ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

๕.๑   เร่ือง   ความคบืหน้าการจัดเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๕๕  

 

นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง รายงานความคืบหน้าการดาํเนินการจดังานเกษียณอายุราชการ 

ประจาํปี ๒๕๕๕  ในวนัองัคารท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕  ดงัน้ี 

- พิธีการ พิธีกร มอบหมายให้นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร และนางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง   

    เป็นพิธีกรดําเนินรายการ และมีการติดต่อประสานงานขอความ  

    อนุเคราะห์ชุดการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  จาํนวน ๒ ชุด 

- ของท่ีระลึก  จดัเตรียมเหรียญท่ีระลึกเพ่ือมอบให้แก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ จาํนวน  

    ๑๒ ชุด 



๘ 

 
- สถานท่ี  สถานท่ีจดังาน จดัท่ีหอประชุมชั้น ๒  สํานักหอสมุด ซ่ึงได้มีการ 

    ติดต่อขอใชส้ถานท่ี และจดัทาํไวนิลช่ืองาน ประชาสัมพนัธ์ทางเขา้ 

    สาํนกัหอสมุด และติดบนเวที 

- หนงัสืออนุสรณ์ สั่งทาํท่ีร้านในอาํเภอหาดใหญ่ นดัรับหนังสืออย่างช้าในวนัท่ี ๒๔  

       กนัยายน ๒๕๕๕ 

- อาหารและเคร่ืองด่ืม จัดในลักษณะค็อกเทล  ซ่ึงได้มีการติดต่อประสานงานไว้แล้ว  

    โดยท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีโต๊ะสาํหรับรับประทานอาหารดว้ย  

    เพื่อความสะดวกของผูร่้วมงาน 

- เลขานุการ  จัดทําการ์ดเชิญและจัดส่งผู ้เกษียณอายุราชการแล้ว  และจัดทํา 

    โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การจดังาน จาํนวน ๑๐๐ แผ่น ส่งขอ้ความ 

    ประชาสัมพนัธ์ทางเสียงตามสาย รวมทั้งการดาํเนินการขอความ 

    อนุเคราะห์สํานักคอมพิวเตอร์ในการลงแบนเนอร์ในเว็บไซต์ของ 

    มหาวิทยาลยั  

 

มติ รับทราบ 
 

เลกิประชุมเวลา ๑๑.๒๐  น. 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 


