
รายงานการประชุมบุคลากรสังกดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที ่๔/๒๕๕๗ 

วนัองัคารที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๑.๑๕ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 

ห้องประชุมสัตบงกช ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 

๑. อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล ประธาน 
๒. อาจารย ์ดร.ณฐันนัท ์ ทองมาก   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล 
๓. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
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. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๓.    นางสาํราญ  ชูจนัทร์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

๑๔. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม    นกัวิชาชีพ 
๑๘. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางสุภาพร  สิกพนัธ์    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
 



๒ 

 
๒๒. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ    ผูป้ฏิบติังานบริการ 
๒๓. นายลาํพลู  ธะนะนิล    พนกังานขบัรถยนต ์
๒๔. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ    เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 

๒. นางสาวพยอม  ธนมี    ติดภารกิจ 

๓. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์   ติดภารกิจ 

๔. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั    ติดภารกิจ 

๕. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   ติดภารกิจ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๒๐  น. 

  เม่ือครบองคป์ระชุม รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 

ท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
        ๑.๑.๑  เร่ือง   แนวทางการพฒันางาน 

  

           ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสําคญัในการสนับสนุน

การดาํเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสําคัญเพื่อให้ผล 

การปฏิบติังานมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการ 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลยั และทายาทผูรั้บผลประโยชน์  หากการดาํเนินงานไม่สามารถดาํเนิน 

ไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากปัจจัยต่าง  ๆ  จากระบบงาน  หรืออ่ืน  ๆ  ท่ี ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

บุคลากรทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษารองอธิการบดีได้ทันที  เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ี เกิดข้ึน  

ไม่ควรเก็บเร่ืองไว ้จนทาํให้งานล่าชา้ และส่งผลกระทบต่อองคก์ร ดงันั้น จึงขอให้ตระหนักว่าบุคลากรทุกคน

เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ 
 

มต ิ รับทราบ  



๓ 

 
        ๑.๑.๒  เร่ือง   แนะนําผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 

          ประธานกล่าวแนะนาํ อาจารย ์ดร.ณัฐนนัท ์ ทองมาก  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์ร

และทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดูแลฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยมีภาระงาน

ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

๑. ช่วยกาํกบัดูแลและรับผดิชอบภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๒. การใช้เคร่ืองมือคุณภาพในการพฒันาและขบัเคล่ือนภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 

๓. การใชศ้กัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการส่ือสารในการสร้างความเขา้ใจ

และการส่ือสารเชิงรุกกบัประชาคมมหาวิทยาลยัทกัษิณ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

๔. ร่วมพฒันาระบบและกลไกในการสร้างความรักและความผูกพนัของบุคลากรกบัองคก์ร 

การเสริมสร้างความรักและความผูกพนัและการประเมินความผูกพนัของบุคลากรกับ

องคก์ร 

๕. พฒันากลุ่มอนาคต ม.ทกัษิณ 

๖. ร่วมพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๗. พฒันาระบบบริหารผลงาน (PMS) Performance Management System 

 
มต ิ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่๒  เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี - 
 

 

 

 



๔ 

 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณา ร่าง รายงานการประเมินตนเอง ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล          

                  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยั กาํหนดประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  ในการน้ี หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงาน 
การประเมินตนเอง ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน รายตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ 
ตวับ่งช้ี 

ผลการดาํเนินงาน      

๒ ปีย้อนหลงั (ถ้าม)ี 
ผลการดาํเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

องิเกณฑ์ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ส่วนที ่๑  องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ 
และแผนดาํเนินการ 

      

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.๑.๑) ๖ ขอ้ ๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๕ บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๒  การเรียนการสอน          

๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน (สกอ.๒.๔) 

๕ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๕ บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ       
๗.๑ ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุก
ระดบัของสถาบนั (สกอ.๗.๑) ระดบัฝ่าย 

๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๕ บรรลุ 

๗.๒ การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  
(สกอ.๗.๒) ระดบัฝ่าย 

๕ ขอ้ ๕ ขอ้ ๕ ขอ้ ๕ ขอ้ ๕ บรรลุ 

๗.๔ ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.๗.๔) ๖ ขอ้ ๖ ขอ้ ๖ ขอ้ ๖ ขอ้ ๕ บรรลุ 
๗.๖  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
สถาบนั (สมศ.๑๓) ระดบัฝ่าย 

ค่าเฉล่ีย 
๔.๘๑ 

ค่าเฉล่ีย 
๔.๖๙ 

ค่าเฉล่ีย 
๔.๖๙ 

ค่าเฉล่ีย 
๔.๖๙ 

- - 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงนิและงบประมาณ          

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ.๘.๑) 

๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๗ ขอ้ ๕ บรรลุ 



๕ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพฒันา/ 
ตวับ่งช้ี 

ผลการดาํเนินงาน      

๒ ปีย้อนหลงั (ถ้าม)ี 
ผลการดาํเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

องิเกณฑ์ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ  

      

๙.๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๘ ขอ้ ๔ บรรลุ 

คะแนนเฉลีย่ส่วนที ่๑  ๔.๘๖ บรรลุ 

ส่วนที ่๒  จุดเน้น นโยบาย และตวับ่งช้ีระดบัองค์กร (Corporate KPI) ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จุดเน้นและนโยบายของมหาวทิยาลยัทกัษิณ       

ตวับ่งช้ีท่ี ๕  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินดว้ยเกณฑ ์EdPEx 

- - ๓ ขอ้ ๓ ขอ้ ๕ บรรลุ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  การเป็น e-University - - ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ บรรลุ 

คะแนนเฉลีย่ส่วนที ่๒  ๕.๐๐ บรรลุ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ พฒันาระบบสนับสนุนการบริหาร
มหาวทิยาลยัที่มีประสิทธิภาพ 

      

  ๑.๑  พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

- - ๖ ขอ้ ๖ ขอ้ ๕ บรรลุ 

  ๑.๒  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการทรัพยากรบุคคล 

- - ๕ ขอ้  ๕ ขอ้ ๕ บรรลุ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ 

(Customer Focus) 
 

     

   ๒.๑  การรับฟังเสียงของลูกคา้/ผูรั้บบริการ 
(Voice of the Customer) 

- - ๔ ขอ้ ๖ ขอ้ ๕ บรรลุ 

คะแนนเฉลีย่ส่วนที ่๓  ๔.๙๒ บรรลุ 

 

 

 



๖ 

 
  นอกจากน้ี ประธานได้ให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะการเขียนรายงานผลการดาํเนินงาน 

ใน ร่าง รายงานการประเมินตนเอง ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดงัน้ี 

 
องค์ประกอบที ่๑  
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.๑.๑) 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ 
๑. มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภา

สถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติ
สถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั 
กรอบแผน อุดม ศึกษาระยะยาว  ๑๕  ปี  ฉบับ ท่ี  ๒  
(พ .ศ . ๒๕๕๑  – ๒๕๖๕ ) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

ตอ้งอธิบายถึงกระบวนการทาํแผนของหน่วยงาน ตอ้งเร่ิม
จากการนาํนโยบายของมหาวิทยาลยัเป็นตวัตั้ง และแปลงมา
เป็นแผนของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และตอ้ง
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน  

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุท ธ์ระดับสถาบันไป สู่ ทุก
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล มีการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรในฝ่าย และสู่ประชาคม
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เช่น  
การประชุมบุคลากร การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ 
 

๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปีครบทุกพนัธกิจ 

จะตอ้งมีกระบวนการแปลงแผนทุกพนัธกิจ เอกสารท่ีแนบ 
คือ  แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจําปี   ฉะนั้ น
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการ  
ควรพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และได้มอบหมายแผนสู่บุคลากร 
เพ่ือนาํสู่การปฏิบติั 

๔. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติังานประจาํปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปี 

- 

๕. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาํปีครบทุก
พนัธกิจ 

- 

๖. มี ก าร ติดตามผลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ ง ช้ี ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี  อย่างน้อยปีละ ๒  คร้ัง และ

ระบบการติดตามตวับ่งช้ีอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
หัวหน้าฝ่าย อาจติดตามจากบุคลากรโดยตรง และมีการ



๗ 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา ป ระ ชุ ม ติ ดต าม ผลก ารดํา เนิ น งาน  และรายงาน ให้
มหาวทิยาลยัทราบเป็นรายไตรมาส  

๗ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน 
กลยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร
และสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา 

ควรอธิบายเร่ิมต้นว่า  เน่ื องจากฝ่ายบ ริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ิงได้จดัทาํแผนในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
และได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปี  ๒๕๕๗ -๒๕๖๐  
ตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย  ดังนั้ น  ให้นํ าผลการ
ดาํเนินงานในปีน้ีมาเขียน ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ จะตอ้งระบุผลการบรรลุ
และไม่บรรลุ และตอ้งรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ  

๘ มีการนําผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานประจาํปี 

หากมีขอ้เสนอแนะ ควรนาํไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการ และตอ้งมีกระบวนการท่ีชดัจน 
 

 
 
องค์ประกอบที ่๒  การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๑ มีแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ควรระบุวา่ไดจ้ดัทาํแผนของฝ่ายประจาํปีก่ีโครงการ และ
ควรระบุช่ือหลกัฐานใหช้ดัเจน   
 

๒ มีการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 

เอกสารหลักฐานในข้อ น้ี  คือ  จํานวนโครงการ ท่ี ได้
ดาํเนินการในปีการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย รายงานผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผน มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปตามแผนท่ี
กาํหนดไวห้รือไม่ 

๓ มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี สร้างขวญัและกาํลงัใจ
ให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบสวสัดิการไดใ้ชร้ะบบของมหาวทิยาลยั 

๔ มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้
และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้น การปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ไม่ควรระบุเร่ืองการประเมิน แต่ควรเป็นเร่ืองระบบการ
กาํกบัติดตามใหบุ้คลากรนาํมาใช ้ 
 

๕ มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุน
และดูแลควบคุมใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 

- 



๘ 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๖ มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการ

พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
ตอ้งประเมินจาํนวนโครงการตามแผนและท่ีจดั ซ่ึงแต่ละ
โครงการตามแผน จะตอ้งมีตวัช้ีวดัแต่ละโครงการ   
 

๗ มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

- 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑   พฒันาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  พฒันาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๑ มี ก ารวิ เค ร าะ ห์ ภ าระงาน  กําหนด เป้ าห ม ายและ

วตัถุประสงคข์องฝ่าย 
ตอ้งระบุรหสัเอกสารใหช้ดัเจน 

๒ มีการกําหนดกระบวนการทํางาน ท่ีสํ าคัญ  จัดทํา
ขอ้กาํหนดและตวัช้ีวดัของกระบวนการเพื่อใช้ควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

ควรอธิบายถึงการกําหนดกระบวนงานท่ีสําคัญหลัก  ๆ   
อาจไม่ตอ้งระบุรายละเอียดมากเกินไป แต่ให้ไปติดตามใน
เอกสารหลกัฐาน  

๓ มีก ารป รับป รุงกระบวนการทํางาน  โดยใช้วงจร  
PDCA-Par อยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร 

- 

๔ มีการวิ เคราะห์ ขั้ นตอนการป ฏิบั ติ งานและจัดทํา 
ผงังาน (Flowchart) ท่ีสาํคญั ๓ ผงังาน/กลุ่มภารกิจ 

- 

๕ มีการปรับลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ๒ กระบวนการ/ปี ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ มีการปรับลดขั้นตอนกระบวนงาน
อะไร ปรับลดร้อยละเท่าไหร่ ตอ้งมีแผนผงัเปรียบเทียบ
กระบวนงานเดิม และกระบวนงานใหม่ในเอกสารหลกัฐาน 

๖ มีการแบ่งปันขอ้มูลการปรับปรุง และบทเรียนท่ีได้รับ
ระหว่ างก ลุ่ มภารกิ จ  งานและกระบวนการต่ าง  ๆ  
เพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมการ
ปฏิบติังาน 

ตอ้งมีหลกัฐานการประชุมใหช้ดัเจน 
 

 

 
 
 
 



๙ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๑ มีการกาํหนดระบบและกลไกในการพฒันา/ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

ควรเพ่ิมการประเมินระบบท่ีใชง้านในปัจจุบนั เม่ือประเมิน
เสร็จ แต่ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้จากนั้น 
ค่อยมาศึกษาลักษณะระบบของท่ี อ่ืน  และมากําหนด
คุณลกัษณะระบบของตนเอง โดยปรึกษาหารือร่วมกบัสาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
 

๒ มีการพฒันา/ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหาร
จดัการทรัพยากรบุคคลใหท้นัสมยั 

ใหน้าํส่ิงท่ีปรับปรุงมาเขียน เช่น มีการพฒันาคุณลกัษณะ
สารสนเทศเพ่ิมเติม เช่น รายงาน และ การประเมินผล 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั (Real Time) เป็นตน้ 
 

๓ มีวิธีการทาํให้ขอ้มูล สารสนเทศ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ได ้

- 

๔ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

- 

๕ มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

จะตอ้งนาํขอ้มูลจากขอ้ ๔ มาพฒันา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒   การมุ่งเน้นลูกค้า/บริการ (Customer Focus) 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  การรับฟังเสียงของลูกค้า/ผู้รับบริการ (Voice of Customer) 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๑ มี ก าร จํ าแ น ก ผู ้ รั บ บ ริ ก าร  (Customer) ห รื อ ก ลุ่ ม

ผูรั้บบริการ (Customer Group) 
ควรใช้คาํ “ทายาทผูรั้บผลประโยชน์” แทน  “ประชาชน
ทั่วไป” เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงร่างองค์กร ทั้ งน้ีการ
จาํแนกผูรั้บบริการข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของผูต้ ้องการ
ขอ้มูล แต่ควรใหส้ัมพนัธ์กบัโครงร่างองคก์รดว้ย 
 

๒ มีการเสาะหาสารสนเทศจากผูรั้บบริการหลากหลายวิธี/
ช่องทางเพ่ือให้ไดม้าสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง
พฒันาการดาํเนินงาน 

ควรอธิบายถึง การหาขอ้มูลในหลากหลายช่องทางทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผูรั้บบริการสามารถร้องเรียน
มายงัผู ้ปฏิบัติงาน  หรือผู ้บริหารโดยตรง เช่น  กล่องรับ
ข้อ คิดเห็น  แบบสอบถามความพึ งอใจ  และ  Facebook  
เป็นตน้ 



๑๐ 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
๓ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 
ควรอธิบายวา่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีการ
ประเมินความพึงพอใจ และ ไม่พึงพอใจ โดยใชว้ธีิส่งแบบ
สาํรวจไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัใด 
พร้อมมีเอกสารประกอบ 
 

๔ มีระบบและกลไกในการรวบรวม วิเคราะห์และจดัการ
กับข้อร้องเรียน  (customer complaints) เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงทัว่ทั้งองคก์ร 

ใหร้ะบุถึง ระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน เช่น 
เม่ือมีขอ้ร้องเรียนเขา้มา รับเร่ืองเสร็จ ผูรั้บผดิชอบสรุปเสนอ
ผูบ้ริหาร และนาํมาเสนอท่ีประชุมฝ่าย เป็นตน้  
 

๕ มีการนาํสารสนเทศของผูรั้บบริการไปใชเ้พ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ขอ้มูลจากขอ้น้ีไดม้าจากการสาํรวจความพึงพอใจจากขอ้ ๑ 
และมาพิจารณาถึงปัญหาในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาจาก
แบบสอบถาม นาํมาหารือเพ่ือปรับปรุงร่วมกนั  

๖ มีการเสาะแสวงหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของ
ผู ้รับบ ริการ เป รียบ เที ยบกับระดับความ พึ งพอใจ
ผูรั้บบริการขององคก์รอ่ืนท่ีมีผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั 

ตอ้งมีการหาสารสนเทศความพึงพอใจของหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ระบบท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

 

มต ิ  
มอบหัวหน้ าฝ่ ายบ ริหารกลางและท รัพยากรบุคคล  ปรับป รุงรายงานการประเมินตน เอง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ใหเ้รียบร้อย และรวบรวมหลกัฐาน พร้อมระบุหมายเลขเอกสารใหช้ดัเจน 

 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองอ่ืน ๆ  

  -  ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๑.๑๕  น. 

 

 

 (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

          เลขานุการ 

 

 

                        (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 

                                                                                      หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


