
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ 

เมื่อวนัพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุม ๒  ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

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



๒ 

 
๒๓. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๔. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 
๒. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   ลา 
๓. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ    ลา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

  เ ม่ือครบองค์ประชุม  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

๑. คาํรับรองการปฏบิัติงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ดว้ยมหาวิทยาลยั ไดแ้จง้ใหห้น่วยงานทราบค่าเป้าหมายเพ่ือการประเมินคุณภาพ ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๕ และใหห้น่วยงานพิจารณากาํหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั 

โดยกําหนดส่ง ฝ่ า ยวิ ช าการและประกัน คุณภาพการ ศึกษา  ภายในวัน ท่ี  ๒๔  ตุ ล าคม  ๒๕๕๕  

สําหรับค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยค่าเป้าหมายตามองค์ประกอบ

คุณภาพ จํานวน ๘ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพฒันา จํานวน ๑๐ ตัวบ่งช้ี รวมทั้ งส้ิน  

๑๘ ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งช้ี 
ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

การดาํเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบคุณภาพ    

องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.๑.๑) ๔ ขอ้ ๗ ขอ้ ๔.๐๐ 

องค์ประกอบที ่๒  การผลติบณัฑิต    

๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  (สกอ.๒.๔) ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๔.๐๐ 

องค์ประกอบที ่๗ การบริหารจดัการ    

๗.๑ ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.๗.๑)  ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๕.๐๐ 

๗.๒ การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.๗.๒) ๕ ขอ้ ๕ ขอ้ ๕.๐๐ 

๗.๔ ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.๗.๔) ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๕.๐๐ 



๓ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ตัวบ่งช้ี 
ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

การดาํเนินงาน คะแนน 

๗.๖  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.๑๓)  ๔.๘๑ ๔.๘๑ ๔.๘๑ 

องค์ประกอบที ่๘ การเงนิและงบประมาณ       

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑) ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๕.๐๐ 

องค์ประกอบที ่๙ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ     

๙.๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) ๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๔.๐๐ 

คะแนนเฉลีย่ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๔.๓๕  ๔.๖๐ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา    

ยุทธศาสตร์ที ่๑  พฒันาความเป็นเลศิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

                           มหาวทิยาลยั 

   

๑.๑   ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํและพฒันา ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ  

         เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

ระดบั ๕ 

 

ระดบั ๕ 

 

๕.๐๐ 

๑.๒  การมีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน ๕ เร่ือง ๕ เร่ือง ๕.๐๐ 

๑.๓  มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดบั ๕ ระดบั ๕ ๕.๐๐ 

๑.๔  การเผยแพร่ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล - ระดบั ๕ ๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒   บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพือ่ตอบสนองต่อ 

                             การบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

๒.๑  มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนภารกิจของฝ่ายผา่นทางเวบ็ไซต ์

         ท่ีรับผดิชอบ  

- ระดบั ๔ 

(๒๕ ฉบบั) 

๔.๐๐ 

๒.๒  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา - ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๒.๓  ความถูกตอ้งขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากรโดยการส่งแบบสาํรวจ 

         เพื่อตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 

- ระดบั ๔ ๔.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พฒันาความเป็นเลศิด้านจดัระบบบริหารสํานักงาน    

๓.๑  กระบวนการจดัทาํกิจกรรม ๕ ส ภายในหน่วยงาน - ระดบั ๕ ๕.๐๐ 

๓.๒  มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพื่อช้ีแจง แลกเปล่ียนเรียนรู้  

         ทาํความเขา้ใจ วางแผนและติดตามการปฏิบติังาน 

ระดบั ๕ ระดบั ๕ ๕.๐๐ 

๓.๓  ผลการประเมินการปฏิบติังานจากระบบพี่เล้ียงของบุคลากร 

         ท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ 

ระดบั ๕ 

(ร้อยละ ๘๐) 

ระดบั ๔ 

(ร้อยละ ๗๕) 

๔.๐๐ 

คะแนนเฉลีย่ตามยทุธศาสตร์การพฒันา - - ๔.๖๐ 

คะแนนเฉลีย่ทั้งหมด   ๔.๖๐ 

 
มติ เห็นชอบค่าเป้าหมายการลงนามคาํรับรองการปฏิบติังานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 



๔ 

 
๒. ภาระงานบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดก้าํหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานเพ่ือลงนาม 

คาํรับรองการปฏิบติังาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๖๐  ประกอบกบัประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวนัท่ี  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั โดยไดก้าํหนดให้มีการจดัทาํ

ขอ้ตกลงร่วมในการปฏิบติังาน นั้น 

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาภาระงานของบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

และขอ้ตกลงเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยภาระงานท่ีกาํหนดในข้อตกลงร่วมการปฏิบติังาน 

จะประกอบดว้ยภาระงานท่ีแต่ละคนปฏิบติังานเป็นหลกั และขอ้ตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามคาํรับรอง 

การปฏิบติังานท่ีหวัหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลลงนามไวก้บัมหาวิทยาลยั และจะตอ้งกาํกบัให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

นอกจากน้ี หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้อธิบายภาระงานและขอ้ตกลง

เพ่ิมเติมในแต่ละบุคคล ดงัน้ี 

๑. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

- การรายงานผลการดาํเนินงานการพฒันาบุคลากร ให้ติดตามขอ้มูลจากส่วนงาน/

หน่วยงาน ท่ีใช้เงินของมหาวิทยาลัยในการพฒันาบุคลากร อาจให้รายงานเป็น 

รายเดือน หรือรายหกเดือน เป็นตน้ 

- การรายง านประ เ มินความสํา เ ร็ จตามแผนพัฒนา บุคลากร  อาจนํา เสนอ

คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อทราบ 

 

 

 

 

 



๕ 

 
 

๒. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร 

- อาจจะตอ้งมีการเกล่ียภาระงานจากนางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข เน่ืองจากภาระงาน 

การบริหารอตัรากาํลงั จะมีการโอนยา้ยไปใหบุ้คลากรสังกดัฝ่ายแผนงานดาํเนินการ  

ซ่ึงจะตอ้งเตรียมขอ้มูลในการส่งมอบงานต่อไป 

- การจัดทาํแผนอตัรากาํลงั ๕ ปี ควรนําหลกัฐานโดยนํามติย่อ รายงานการประชุม 

ท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิง และรายงานผลการคดัเลือก 

- ภารกิจการต่อสญัญาจา้ง ควรหารือร่วมกนักบันางสาวธิดา  จิตตล์ํ้าเลิศกลุ 

๓. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ 

- ควรระบุภาระงานดา้นการรายงานผลการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติังาน ยุทธศาสตร์

การพฒันา เน่ืองจากปัจจุบนัไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ 

๔. นางพยอม  สุทธิพนัธ์ุ / นางสาววลัภา  ทบัแกว้ 

- ปีการศึกษาต่อไป  อาจต้องกําหนดตัวบ่งช้ีจากภารกิจประสานงานส่วนกลาง  

และใหเ้ตรียมเอกสารหรือหลกัฐานไวล่้วงหนา้ 

๕. นายจิตตพล  ช่วยหนู / นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั / นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ / นายธีวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ 

- ภาระงานดา้นกฎหมายใหจ้ดัทาํขอ้ตกลงร่วมกบัรองอธิการบดี 

 

สมาชิกท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. แก้ไขภาระงานของนางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง เ พ่ือให้มีความครอบคลุมในภาระงาน 

ท่ีปฏิบติังานจริง  ดงัน้ี 

เดมิ  ภารกิจการจดัการโครงการ การฝึกอบรม 

เป็น  ภารกิจการจดัการโครงการ และการพฒันาบุคลากร 

 

๒. ควรมีการกาํหนดภาระงานรองให้กับบุคลากร เน่ืองจากปัจจุบนัเม่ือมีการลา จะไม่มี

ผูป้ฏิบติังานแทนอย่างเป็นทางการ ซ่ึงได้รับการช้ีแจงว่า ภาระงานงานรอง จะทาํเป็น

บนัทึกขอ้ความภายใน ไม่ไดร้ะบุไวใ้นคาํสัง่ 



๖ 

 
๓. ภาระงานของนางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์ (ภารกิจการเกษียณอายุราชการ) ควรรวมถึงการ

เกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนดดว้ย   

๔. ขอ้ตกลงร่วมของนางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง ให้รวมถึงการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรระดบั

หน่วยงานดว้ย 

๕. พิจารณาแกไ้ข คาํว่า “ภารกิจ” เป็น “งาน” ของภาระงานของนางพยอม  สุทธิพนัธ์ุ และ 

นางสาววลัภา ทบัแกว้  เน่ืองจาก ภาระงานทั้งหมดจะอยู่ในกรอบภารกิจประสานงาน

ส่วนกลาง และพิจารณาแกไ้ขของสมาชิกท่ีประชุมคนอ่ืนดว้ย 

๖. นางสาวเพญ็ฉาย  กุลโชติ ขอรับภาระงานขอ้ ๑๑.๓ ภารกิจการเล่ือนระดบัตาํแหน่งสาย

สนบัสนุน ของนางสาวกนัยารัตน ์หนูสุข มาปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็นลกัษณะงานท่ีตรงกบั

ภาระงานของตนเองในภารกิจการขอตาํแหน่งทางวิชาการของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

สายสนบัสนุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ก.พ.อ.และปัจจุบนัจะรับผิดชอบอยูแ่ลว้ และ

แก้ไขเป็น “ภารกิจการเข้าสู่ระดับตาํแหน่งท่ีสูงขึ้นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน” 

๗. พิจารณาตรวจสอบการเขียนคาํท่ีถูกตอ้งของภารกิจดา้นสารบรรณ (ภายนอก / ภายใน) 

รวมทั้งการกาํหนดภารกิจรองของผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณภายใน หากบุคคลใดบุคคล

หน่ึงลาหรือไม่สามารถปฏิบติังานแทนได ้

๘. ภาระงานข้อ ๑๖.๔ ภารกิจภาระงานขั้นตํ่ า สายคณาจารย์ ท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ.  

ของนางสาววรรณา  เหมทานนท ์ใหร้ะบุรวมถึงตาํแหน่งอาจารย ์ดว้ย 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ร่าง ภาระงานบุคลากรสงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และขอ้ตกลงเพ่ิมเติม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกท่ีประชุม  

ทั้งน้ี หากสมาชิกท่ีประชุม มีความประสงค์จะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมให้เสนอขอ้มูลท่ีแก้ไขมายงั  

นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ  

๒. การกําหนดภาระงานหลัก จะดําเนินการจัดทาํเป็นคาํสั่งมหาวิทยาลัย สําหรับภาระงานรอง  

จะมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ความภายใน  



๗ 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๐.๔๕  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


