
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

วนัศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๖.๒๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 

๑. อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล 
๒. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
๓. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
๕. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๗. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๙. นางลลิดา  นนัทวงศ ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๗. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๘. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๓. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 
 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางสาํราญ  ชูจนัทร์    ลาพกัผอ่น 

๓. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๔. นางสาวพยอม  ธนมี    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๕. นางสาววลัภา  ทบัแกว้    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 

๖. นายลาํพลู  ธะนะนิล    ไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณจากกรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๕๐  น. 

  เม่ือครบองคป์ระชุม รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
 ๑.๑.๑  เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

      มหาวิทยาลยัทกัษิณ กาํหนดแผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  
จาํนวน ๔ ยทุธศาสตร์ เพ่ือขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รดาํเนินไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ พฒันามหาวทิยาลยัศิลปวทิยาศาสตร์ ท่ีมคีวามเป็นเลศิด้านการผลิตบัณฑิต 
  กลยทุธ์ 

๑. พฒันาหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคม 

๒. ปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในยคุปัจจุบนั 

๓. สร้างความเขม้แขง็ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  สร้างความเข้มแข็งด้านการวจิัย 

 กลยทุธ์ 

๑. พฒันาระบบบริหารจดัการและระบบสนบัสนุนทรัพยากรดา้นการวิจยั 

๒. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 

๓. พฒันาระบบจดัการผลงานวจิยัเพ่ือนาํสู่การใชป้ระโยชน ์



๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สร้างความเป็นเลศิด้านศิลปะและวฒันธรรม การบริการวิชาการและการพฒันาสังคม 

 กลยทุธ์ 

๑. พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรมภาคใตเ้พ่ือประยกุตสู่์การพฒันา
สงัคมและการเรียนการสอน 

๒. พฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นศิลปะและวฒันธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

๓. พฒันาการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

๔. บูรณาการการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน การวิจยั ศิลปะ และวฒันธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พฒันาระบบบริหารมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กลยทุธ์ 

๑. พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ความคล่องตวัดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

๒. พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพิม่ผลการปฏิบติังานท่ีดีขององคก์ร 

๓. พฒันาระบบการบริหารสินทรัพยแ์ละการหารายไดข้องมหาวิทยาลยั 

๔. พฒันามหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ 

 

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตอ้งทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือน 
เพ่ือใหด้าํเนินไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั มีดงัน้ี 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔  พฒันาระบบบริหารมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่เพิม่ผลการปฏิบตัิงานทีด่ขีององค์กร 
 โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการพฒันาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System : PMS) 
ระดบัส่วนงานและระดบับุคคล 

๒. โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ความรู้ ความสามารถเป็นมืออาชีพ 
- โครงการ On the Job Training 
- โครงการ Shadowing Program 

    ๓.  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรดา้นการบริหารจดัการ 
- หลกัสูตรนกับริหารอุดมศึกษา (นบอ.) 
- หลกัสูตรนกับริหารอุดมศึกษาระดบัสูง (นบส.) 
- โครงการ “กลุ่มอนาค ม.ทกัษิณ” 

๔.  โครงการพฒันาความรัก ความผกูพนักบัองคก์ร 
๕.  โครงการพฒันาการมีส่วนร่วม Think Tank 



๔ 

 
  พนัธกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ท่ีตอ้งร่วมขบัเคล่ือนเพ่ือเป็นกลไกสนบัสนุน
ใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินงานไปสู่เป้าหมาย มีดงัน้ี 

๑. การดาํเนินการตามภารกิจหลกัของฝ่ายทั้ง ๕ กลุ่มภารกิจ ตามภาระงานหลกัของฝ่าย 
- งานหลกั 
- งานรอง/งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย เป็นการพัฒนางานประจํา/ภารกิจของฝ่าย 

ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยการลงนามคาํรับรองการปฏิบติังานของฝ่าย 
กบัอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และจดัทาํแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ของฝ่าย 
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งมีการมอบหมายภาระงาน
และแจง้บุคลากรเพ่ือทราบ 

๒. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ต้องร่วมขบัเคล่ือนสู่
แผนปฏิบติัการของฝ่าย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซ่ึงบุคลากรสามารถกาํหนดเป็น 
งานเชิงพฒันา/การพฒันาตนเองของบุคลากร ดงัน้ี 

- แผนปฏิบติัการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

- แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

โครงการท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะต้องดาํเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหเ้ช่ือมโยงกบัภาระงานประจาํและภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 

๑) โครงการพฒันาระบบบริหารผลงาน ระดบัส่วนงานและระดบับุคคล 

- การพฒันาแบบ Performance Agreement กบัส่วนงาน ฝ่าย งาน 
- การพฒันาแบบ Performance Agreement กบับุคลากรสายสนบัสนุน 

๒) โครงการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มติ รับทราบ และมอบหวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กาํหนดภาระงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหแ้ก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



๕ 

 
   ๑.๑.๒  เร่ือง  การปรับปรุงแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏบิตัิงานประจําปี 
     ของพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน 
 
   มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

ประจาํปีของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการกรอกข้อมูลและประเมิน 
โดยไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 

มต ิ รับทราบ  
 
๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
 - ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
    

ตาม ท่ี ได้กําหนดจัดประชุม บุคลากรสั งกัด ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพยากรบุคคล  

 คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม

และเวียนแจง้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม  
 

มติ รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 
ระเบยีบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   การจัดทาํข้อตกลงการปฏบิัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยั กาํหนดให้บุคลากรจดัทาํขอ้ตกลงการปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ เพ่ือให้บุคลากรรับทราบแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

ช้ีแจงขอ้มูลแก่บุคลากร ดงัน้ี 

๑. การกรอกข้อตกลงภาระงาน แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

- งานหลกั เป็นงานประจาํท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบ 

- งานรอง/งานอ่ืน เป็นงานจากการพฒันางานประจาํ/ภารกิจของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคาํรับรอง 

การปฏิบติังาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กบัอธิการบดี 

- งาน เชิ งพัฒนา /การพัฒนาตน เอง  เป็ น งานจากยุทธศาสต ร์มหาวิท ยาลัย ท่ี 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตอ้งร่วมขบัเคล่ือนสู่แผนปฏิบติัการของฝ่าย ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยนําโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

มามอบหมายบุคลากรในการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ทั้ งน้ี  การกําหนดนํ้ าหนักภาระงานรายบุคคล  ต้องคํานึงถึงปริมาณภาระงานหลัก  

ภาระงานรอง/งานอ่ืนท่ีรับผิดชอบ ส่วนการกาํหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินตอ้งเป็นกระบวนงานท่ีสามารถ

ควบคุมได ้พร้อมแนบแผนการปฏิบติังานงานประจาํปีรายบุคคล ดว้ย 
 

๒. องค์ประกอบของข้อตกลงการปฏบิัติงาน ประกอบด้วย 

- ภาระงานท่ีจะประเมิน บุคลากรสายสนับสนุน มีภาระงานท่ีหลากหลาย ขณะน้ี 

ยงัไม่มีการกาํหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า จึงตอ้งมีการวิเคราะห์ภาระงานหลกั/

กระบวนงานหลัก  (Core Process) ตาม  Job Description ของแต่ละตําแหน่ง 

วิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานและเวลาท่ีใช้ร่วมกนั เพื่อกาํหนดเป็นค่าภาระงาน  

ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพฒันา 

- สัดส่วน/นํ้ าหนัก จะตอ้งมีการจดัทาํแผนปฏิบติังานรายบุคคล เปรียบเทียบแผน 

ท่ีดําเนินการและผลท่ีได้รับ  เพ่ือกําหนดสัดส่วน /นํ้ าหนักในภาระงานให้

สอดคลอ้งกนั 



๗ 

 
- ตวัช้ีวดัในการประเมิน มีทั้ งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวดัได ้

โดยใชเ้วลา ความคุม้ค่า ความพึงพอใจ เป็นตน้ 

- เกณฑก์ารประเมินในแต่ละตวัช้ีวดั ตอ้งมุ่งเนน้ผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

๑. ภาระงานท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่ามาตรฐาน 

เกณฑก์ลางร่วมกนั และแจง้ใหบุ้คลากรทราบ 

๒. การกาํหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล จะตอ้งอยูใ่นกระบวนการท่ีตนเองสามารถควบคุมได ้

๓. ภาระงานบางเร่ืองจําเป็นต้องรอมติการประชุม  จึงทําให้ไม่สามารถแจ้ง

ผูรั้บบริการไดท้นัที จึงทาํให้เกิดความไม่พอใจต่อการให้บริการ ทั้งน้ี สามารถ

ช้ีแจงในแบบประเมินเพ่ือใหผู้รั้บบริการทราบก่อนการประเมินได ้

 

มติ  

๑. มอบบุคลากรปรับปรุงแบบขอ้ตกลงการปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นําภาระงานท่ีเป็นข้อตกลงร่วมของฝ่าย 

แผนปฏิบัติการ มอบหมายบุคลากรนําสู่การปฏิบัติ และนําไปใช้ในการจัดทําข้อตกลงร่วม 

ก่อนการปฏิบติังานรายบุคคลต่อไป  

 

ระเบยีบวาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ  

  - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 
 

เลกิประชุมเวลา ๑๖.๒๐  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


