
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที ่๕ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๒.๕๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลงุ 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์สายพณิ  วิไลรัตน์   รองอธิการบดฝี่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 
๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชต ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    
๓. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชต ิ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุญชรัสมิ ์ บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดษิฐ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๗. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๘. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๙. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๓. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ    ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
 



๒ 
 

๒๔. นายลําพูล  ธะนะนิล    พนักงานขับรถยนต ์
๒๕. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ลาป่วย 

๒. นางสําราญ  ชจูันทร ์    ลา 

๓. นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง    ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 
ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

           ๑.๑.๑  เรื่อง    การจัดงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  
      ปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
                             

  ประธานกล่าวขอบคุณบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สําหรับการทุ่มเท
เวลาการปฏิบัติภารกิจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนงานสําเร็จลุล่วงอย่างดีย่ิง เป็นที่ภาคภูมิใจ และได้รับคําชื่นชมจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคคลภายนอก 

 
มติ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง   รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วนัที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจําแนกประเภทตามเงิน 
อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได้ และกองทุนสํารอง ณ  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังน้ี 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ค่าจ้างช่ัวคราว ๕๓๔,๖๐๐.๐๐ ๒๒๑,๑๐๐.๐๐ ๔๑.๓๖ ๓๑๓,๕๐๐.๐๐ ๕๘.๖๔ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ ๖๑๕,๔๙๓.๐๘ ๘๕.๖๐ ๑๐๓,๕๐๖.๙๒ ๑๔.๔๐ 
เงินอุดหนุน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๖๘.๐๐ ๐.๖๖ ๖๔๕,๗๓๒.๐๐ ๙๙.๓๔ 

รวม ๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ ๘๔๐,๘๖๑.๐๘ ๔๔.๑๗ ๑,๐๖๒,๗๓๘.๙๒ ๕๕.๘๓ 
 

เงินรายได้ 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒,๕๖๑,๑๐๐.๐๐ ๔๑๖,๖๖๓.๔๖ ๑๖.๒๗ ๒,๑๔๔,๔๓๖.๕๔ ๘๓.๗๓ 
ค่าสาธารณูปโภค ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๗๐๒.๖๘ ๑๕.๐๓ ๒๗๕,๒๙๗.๓๒ ๘๔.๙๗ 
เงินอุดหนุน ๒๐,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๓๖๕,๙๙๓.๓๔ ๗๙.๐๒ ๔,๓๔๔,๐๐๖.๖๖ ๒๐.๙๘ 
รายจ่ายอ่ืน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 
ครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๒๓,๘๘๕,๑๐๐.๐๐ ๑๖,๘๓๑,๓๕๙.๔๘ ๗๐.๔๗ ๗,๐๕๓,๗๔๐.๕๒ ๒๙.๕๓ 

 
 
 
 
 



๔ 
 

กองทุนสํารอง และเงินบริจาค 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

กองทุนสํารอง ๒๙,๑๒๕,๔๘๑.๒๒ ๔,๙๘๖,๙๓๗.๖๘  ๒๔,๑๓๘,๕๔๓.๕๔  
เงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๐๐  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 
มติ รับทราบ และมอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการโครงการพัฒนา

บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
 
           ๑.๒.๒  เรื่อง  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมพฒันาความรูค้วามสามารถ 
                                               ของบุคลากร 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาแล้ว จึงจําเป็นจะต้องมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการน้ี นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ และนางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล ได้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง เรื่อง “การกําหนดกรอบของตําแหน่งและการแต่งตั้ งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทางเอกสารและต่อที่ประชุม   
ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๑. หลักการและแนวปฏิบัติเร่ืองการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบของ
ตําแหน่งตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ 

 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๒๐  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหน่ง อันดับเบินเดือนของตําแหน่ง จํานวนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน รวมท้ังภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตําแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงให้ กําหนดคราวละสี่ ปี  โดยต้องคํานึงถึงความมี
ประสิท ธิภาพ  ความไม่ซ้ํ าซ้อน  ความประหยัด  และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  วิ ธีการและเง่ือนไข 
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การกําหนดกรอบของตําแหน่ง ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ดําเนินการประเมินค่างานของตําแหน่งตาม
ระบบบริหารงานบุคคลให้พิจารณานํากรอบตําแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดจํานวนและระดับตําแหน่ง
ตามระบบเดิม มาใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนได้ เฉพาะกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเรื่อง
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ยังไม่ได้เห็นชอบให้นํากรอบตําแหน่งตามระบบเดิมมาใช้เพ่ือประเมินบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จะต้องเสนอ
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
จะต้องมีการวิเคราะห์ค่างานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

 
๒. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

 

องค์ประกอบและวิธีการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓  
และให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดองค์ประกอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นประจําสถาบัน โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่ง ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน 
และผลการประเมินบุคคล และหน้าที่อื่น ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 

 
 
 
 
 



๖ 
 

๓. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการประเมินตําแหน่ง ให้ยึด
หลักค่างาน และการประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งให้ยึดหลักสมรรถนะ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑) 
 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหากเร่ืองใดเป็นประโยชน์ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัย ควรสรุปและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลด้วย 
 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
          ๒.๑  เรื่อง   ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗   

     เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
 

ตามที่ได้กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้
บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑ ) 
 
มติ รับทราบ และให้เพ่ิมวาระการรายงานผลตามมติที่ประชุมเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุม 

ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   
   - ไม่มี - 
 

 
 



๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณา ร่าง ค่าเป้าหมายคํารับรองการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
                 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ตามท่ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน 
ดําเนินการจัดทํ าคํารับรองการปฏิบัติ งานพ ร้อมเกณฑ์การประเมิน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  น้ัน  
ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สรุปค่าเป้าหมาย 
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนกรายตัวบ่งน้ี ดังน้ี 

 

กรอบการลงนาม 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศกึษา ๒๕๕๖  

(ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

การดําเนินงาน คะแนน
ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบคุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา    
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ    
๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

 ๕ ข้อ ๔ 

คะแนนเฉลี่ยส่วนท่ี ๑   ๔.๐๐ 
ส่วนท่ี ๒ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
ระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 

   

๑.๖.๓  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร  ๓ ข้อ ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแ์บบ 
มีการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ สูม่หาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้   

   

TSU ๑๖  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ   ๓ ข้อ ๓ 
TSU ๑๗  การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy 
Work-life) 

 ๒ ข้อ ๔ 

๖.๒.๒  ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอม
และสร้างวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยทักษิณ 

 ๒ ข้อ ๔ 

คะแนนเฉลี่ยส่วนท่ี ๒   ๓.๕๐ 



๘ 
 

กรอบการลงนาม 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศกึษา ๒๕๕๖  

(ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

การดําเนินงาน คะแนน
ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ (ส่วนงานอ่ืน ส่วนงาน
บริหาร) 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแ์บบ 
มีการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์สูม่หาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ 

   

๑. การเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace : 
Happy Worklife) 

 ๒ ข้อ ๔ 

๒. การพัฒนา เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและ
สร้างวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยทักษิณ 

 ๔ ข้อ  ๕ 

๓. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  ๓ ข้อ ๕ 
๔. การพัฒนาระบบส่ือสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

มหาวทิยาลัยทักษิณ 
 ๓ ข้อ ๔ 

๕. การกํากับตดิตามส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

 ๔ ข้อ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยส่วนท่ี ๓   ๔.๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยท้ังหมด    ๔.๑๐

คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก   ๔.๓๕ 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ให้ปรับค่าเป้าหมาย ส่วนท่ี ๑  ตัวชี้วดั ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ จาก ๕ ข้อ เป็น ๗ ขอ้ 

๒. การดําเนินการตามตัวชี้วัดข้อ ๑.๖.๓ การพฒันาสมรรถนะสากลของบุคลากร อาจเป็นโครงการที่ฝ่าย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จดัข้ึนเองได้ ซึ่งจะตอ้งนําไปบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน และกําหนดผู้รับผดิชอบ  

๓. ตัดตัวบ่งชี้ TSU๑๗ การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ในส่วนที่ ๒ 



๙ 
 

๔. ปรับเกณฑ์ข้อ ๔ ของส่วนที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔  การพัฒนาระบบส่ือสารองค์กรเพ่ือเสริมสรา้งภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ เป็น “มกีารประเมินการรับรู้อตัลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.....” 

  
มติ  
มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและกําหนด

ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
๔.๒   เร่ือง  พจิารณาปรับปรงุแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล  
                ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  ด้วยที่ประชุมคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส่วนงานอื่น 
และงานบริหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สว่นงาน/ประเด็น เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ข้อเสนอแนะ 
ม าต รฐ าน ภ า ระ งาน ข อ ง
บุคลากรสายสนับสนุน ภาระ
งานด้านการบริหารงานบุคคล 

มีม าตรฐานภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ภาระ
งานด้านการบริหารบุคคล 

จํานวนมาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภาระงานด้ านการบริห าร
บุคคล อย่างน้อย ๓ ภารกิจ 

๑. ควรวิเคราะห์ภาระงาน
หลักและเลือกภาระงาน
ให้ชัดเจน 

๒. ปรับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
โดยระบุภาระงานที่ จะ
กําหนดให้ มีมาตรฐาน
ภาระงานให้ชัดเจน 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุ หมายเลข ๔.๒ ) 
 

 ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
มติ  

 ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิเคราะห์ Core Process จากภาระงานในกลุ่มภารกิจและเลือกมาดําเนินการตามที่กําหนด  



๑๐ 
 

๔.๓   เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
      สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกํ าหนดให้ มี การประเมินผลการปฏิ บัติ งานประจํ าปี  ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเร่ืองหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ซึ่งกําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และหนังสือที่ 
ศธ ๖๔.๐๑/๖๒๘๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทําแผนการปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรจัดทํา 
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ น้ัน เน่ืองจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้มีคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวชี้วัด จึงส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรบางรายมีการเปล่ียนแปลง  นอกจากนี้ จากการประชุม
บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
มีมติเห็นชอบให้บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลทุกคน ดําเนินการบันทึกลายน้ิวมือในการลงเวลา
การปฏิบัติงานให้เป็นระบบเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป และจะนํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ ) 
 
  ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

๑. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําปีรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. กําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

- ผู้ได้รับคะแนนระดับ ๕  ควรมีการนําเสนอกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับ 

- แก้ไขข้อความในเกณฑ์การประเมินระดับ ๕ เป็น “แสดงสมรรถนะในระดับที่ ๔  
และมีการสร้างสรรค์ / พัฒนางานใหม่ / พัฒนากระบวนการทํางานโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมฝ่าย” 

 

๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 

- การพัฒนาตนเองของบุคลากร สามารถดําเนินการได้โดยการเข้ารับการศึกษา  
ดูงาน อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมอบหมายงานใหม่ 
จากผู้บังคับบัญชา และการสอนงาน ซึ่งฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะต้อง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้วย  

- เกณฑ์การประเมินระดับที่ ๐  ควรเพ่ิมข้อความ “หรือที่เก่ียวข้อง” เน่ืองจากบางคน 
เข้ารับการพัฒนาตนเองไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มเติมข้อความ “ตามแผน 
ท่ีกําหนด” 

- แก้ไขข้อความเกณฑ์การประเมินระดับที่ ๒ เป็น “แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีการ
จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเองรายงานผู้บริหารและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ” 

- เพ่ิมเติมข้อความเกณฑ์การประเมินระดับที่ ๓  (กรณีโครงการท่ีจัดโดยฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล และกําหนดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ ไม่ต้องมีการถ่ายทอด) 

- เกณฑ์การประเมินระดับที่ ๕  ควรมีผลงานเชิงประจักษ์ และผ่านความเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมฝ่าย 

- การเข้ารับการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล และทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ให้อนุโลมผ่านในระดับ ๓ แต่ต้องทํารายงานทุกคน 

- การถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง สามารถถ่ายทอดโดยการเล่าให้ฟัง  
ส่วนการมอบหมายงานให้ไปศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น แล้วนํามาถ่ายทอดและมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กัน ถือเป็นการพัฒนางานโดยการมอบหมายงาน 

- ภาระงานด้านกฎหมาย ไม่จําเป็นต้องถ่ายทอดเน้ือหาสาระโดยตรง แต่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 



๑๒ 
 

- ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหม่ในกรณีที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ร่วมกัน
หลายคน และกําหนดให้มีบุคคลที่จะได้รับคะแนนจากการถ่ายทอดองค์ความรู ้

- การสรุปข้อมูลการเข้ารับการอบรมสัมมนา ควรมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต ์

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําภารกิจประสานงานส่วนกลาง สามารถพัฒนาตนเองได้โดย
การได้รับการมอบหมายงานใหม่ ส่วนกรณีคุณลําพูน ธะนะนิล อาจได้รับการยกเว้น 
เน่ืองจากมีภาระงานที่แตกต่างกับบุคคลอื่น 

- หากบุคลากรที่ยังมีภาระงานไม่เต็มเวลา จะต้องมีการเกลี่ยภาระงานใหม่ 
 

๓. การมาปฏิบัติงาน 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจํากรุงเทพมหานคร ไม่สามารถบันทึกการลงเวลาด้วย 
ลายน้ิวมือได้ เน่ืองจากมีปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ต 

- เห็นควรให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพราะใน
ปัจจุบัน ไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงเวลาการปฏิบัติงานทุกคน 

- กรณีไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ จะต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี 

- หากบุคลากรมาสาย เน่ืองจากเหตุผลส่วนตัวและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจจะต้อง
ชดเชยเวลาการทํางานให้ครบตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง กําหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ท้ังน้ี ได้รับการชี้แจงว่า ให้เขียนรายงานเหตุผลในสรุปบันทึกรายเดือนตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 

- แก้ไขเกณฑ์การประเมินเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร ใหม่ดังน้ี 

ระดับท่ี ๐ มาทํางานสาย/กลับก่อนเวลาเกิน จํานวน ๓๐ คร้ังต่อปี    
ระดับท่ี ๑ มาทํางานสาย/กลับก่อนเวลา จํานวน ๓๐ ครั้งต่อปี 

ระดับท่ี ๒ มาทํางานสาย/กลับก่อนเวลา จํานวน ๒๔ ครั้งต่อปี 

ระดับท่ี ๓ มาทํางานสาย/กลับก่อนเวลา จํานวน ๑๘ ครั้งต่อปี 

ระดับท่ี ๔ มาทํางานสาย/กลับก่อนเวลา  จํานวน ๑๒ ครั้งต่อปี 

ระดับท่ี ๕ มาทํางานตามเวลาท่ีกําหนด/ไม่กลับก่อนเวลา โดยสายไม่ เกิน  
   จํานวน ๖ คร้ังต่อปี 

โดยระบุหมายเหตุ  หากมาสายเกิน ๑๕ นาที จะถือว่ามาสาย ถ้ามีเหตุผลอื่นชี้แจง  
ถือว่าไม่สาย 

 



๑๓ 
 

มติ  
๑. เห็นชอบในหลักการ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และมอบคุณธิดา 
จิตต์ลําเลิศกุล ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอเสนอแนะของที่ประชุมตามความ
เหมาะสม 

๒. เห็นชอบให้นําผลการบันทึกลายน้ิวมือมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยกําหนดให้มาสาย/กลับก่อน ได้ไม่เกิน ๑๕ นาที หากเกินจาก
ที่กําหนด ถือว่าเป็นการมาสายหรือขาดงาน ท้ังน้ี หากบุคคลใดมีความจําเป็นด้วยเหตุผล
กรณีอื่นหรือลืมบันทึกลายน้ิวมือ ให้ชี้แจงเหตุผลในแบบบันทึกสรุปการมาปฏิบัติงานตาม 
ที่กําหนด 

๓. มอบคุณนนทพัทธ์  นวลน่ิม จัดทําแบบรายงานผลการมาปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่ม ี- 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๒.๕๐  น. 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
          เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูต้รวจบันทึกการประชมุ 

 


