
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ 

เมื่อวนัพฤหัสบดท่ีี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๓  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา  รองอธิการบดี   ประธาน 
๒. นางสาวศุรดา  ดุลยเกษม   ผูช่้วยอธิการบดี    
๓. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๔. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๕. นางพยอม  สุทธิพนัธ์ุ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๒๑. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๒. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๓. นางสาวสตัตกมล  บุญศิริ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 



๒ 

 
๒๔. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๕. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๖. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๗. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 
๒. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   ลา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 

  เม่ือครบองคป์ระชุม รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) ในฐานะประธาน 

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๕๕ 

  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวนัท่ี  ๒๓ มีนาคม  

พ .ศ.  ๒๕๕๕   ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลยั และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป ในการน้ี คณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งของมหาวิทยาลยั สงักดัฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ไดมี้การประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัการประเมินผลงาน

ของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินไว้ว่า  เน่ืองจากปีน้ีเป็นการประเมินระบบใหม่  

ท่ี มีหลัก เกณฑ์และรูปแบบท่ีแตกต่างจากปีท่ีผ่ านมา  และข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานไม่ได้จัดทํา 

ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ บุคลากรทุกคนจะรายงานภาระงานของตนเองท่ีปฏิบติังานในรอบปี และกาํหนดตวัช้ีวดั

ตามงานท่ีตนเองปฏิบติังาน ดงันั้น เม่ือประเมินตนเองปรากฎวา่ มีผลการประเมินในระดบัดีเด่น (มีคะแนนรวม 

ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนข้ึนไป) จาํนวน ๑๕ คน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ท่ีกาํหนดไวว้า่หากไดรั้บผลการประเมินดีเด่น จะตอ้งเสนอผลงานท่ีแสดงถึงความคิดริเร่ิมและ

สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัอย่างชดัเจน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผล 

การปฏิบติังานประจาํปี ดงันั้น  รองอธิการบดี จึงหารือเพ่ือพิจารณารูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน

ประจาํปีของบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 



๓ 

 
ตามท่ี กนบ.กาํหนด และให้สมาชิกท่ีประชุมลงคะแนนโดยวิธีชูมือ เพ่ือเลือกวิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

๑. ให้กรรมการใชดุ้ลยพินิจประเมินผลการปฏิบติังานแบบเดิม โดยพิจารณาถึงศกัยภาพการทาํงาน

ของบุคคล ตดัค่าตวัช้ีวดัออก ไม่นาํตวัช้ีวดักาํกบัไว ้

๒. เสนอให้มีการจดักลุ่มบุคคลอีกจาํนวนหน่ึง สําหรับบุคคลท่ีไม่มีความประสงค์จะเสนอผลงาน 

เพ่ือรับผลการประเมินดีเด่น โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีผลงานเป็นท่ีโดดเด่น เพ่ือเป็นกาํลงัใจ

สําหรับผูท่ี้ทุ่มเทการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ และส่วนท่ีเหลือให้ไดรั้บผลการประเมิน 

เพื่อพิจารณาเงินเดือนเท่ากนัหมด 

๓. ใหทุ้กคนไดรั้บผลการประเมินเพื่อพิจารณาเงินเดือนเท่ากนัหมดทุกคน แต่หากตอ้งการยืนยนัผล

การประเมินในระดบัดีเด่น (มีคะแนนประเมินตั้งแต่ ๙๐ คะแนนข้ึนไป) จะตอ้งเสนอผลงานภายใน

วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 

 สมาชิกท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. เน่ืองจากปีน้ีเป็นการประเมินในรูปแบบใหม่ บุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจระบบการประเมิน 

ท่ีตรงกนั ควรมีการสร้างความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน และตวัช้ีวดัตามภาระงานของบุคลากรงาน

ประสานงานส่วนกลาง  ค่อนข้างจะกําหนดยาก  เ น่ืองจากส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานเชิง

ประสานงานใหก้บัหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลยั   

๒. สําหรับปีน้ีการประเมินอาจจะมีจุดอ่อน ประกอบกบัยงัไม่มีภาระงานขั้นตํ่าของสายสนับสนุน 

ดงันั้น ฝากใหผู้รั้บผิดชอบงานประเมิน พิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 

มติ  

เห็นชอบใหทุ้กคนไดรั้บผลการประเมินเพื่อพิจารณาเงินเดือนเท่ากนัหมดทุกคน แต่หากตอ้งการยืนยนั

ผลการประเมินในระดบัดีเด่น (มีคะแนนประเมินตั้งแต่ ๙๐ คะแนนข้ึนไป) ใหเ้สนอผลงานภายในวนัท่ี ๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๕  

 
 



๔ 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 


