
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๑.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ ชัน้ ๒ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช ชัน้ ๒ อาคารบรหิารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพทัลุง 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชต ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน  
๒. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชต ิ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางปุญชรัสมิ ์ บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางสําราญ  ชจูันทร ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดษิฐ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๖. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๘. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ    ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๑๙. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู    ติดภารกิจ 
๒. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    ไม่สามารถเช่ือมตอ่ระบบทางไกลได ้
๓. นางลลิดา  นันทวงศ์    ลาคลอด 



๒ 
 

๔. นางสาววรรณา  เหมทานนท์   ลา 
๕. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    ลาป่วย 
๖. นายลําพูล  ธะนะนิล    ติดภารกิจ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

  

                           ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบในเรือ่งต่าง ๆ ดังน้ี 
 

๑. กรณีมีเร่ืองเร่งด่วนทั้งเอกสารภายในและภายนอกเพ่ือเสนอผู้บริหารลงนาม  
หากผู้บริหารไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ดําเนินการตดิหน้าแฟ้ม 
เพ่ือแสดงว่าเป็นเอกสารด่วน และขอความร่วมมือให้เจ้าของเรื่องช่วยตดิตาม
เอกสารดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๒. การนัดประชุมในเร่ืองที่มีความเร่งด่วน ขอให้บุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการสํารวจ
เวลาและนัดประชุมต่อกรรมการทันที และเตรียมจองห้องประชุม เพ่ือความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

 
มติ รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการ 

 
๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   ๑.๒.๑  เร่ือง  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของ 
             บุคลากร 
 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาแล้ว จึงจําเป็นจะต้องมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังน้ี 



๓ 
 
 

๑) โครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ประจําปี ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียน ๑๗๔๐๑ อาคารเรียนรวม ๑๗ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (นางสาวพยอม ธนมี) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติและมีคุณภาพ
ระดับสากล งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดโครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
(TOEIC) ประจําปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการทํางานในบริบทสากล (TOEIC) และเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตคุณภาพรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน
ในระดับสากล โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  เหล่าทอง และอาจารย์นิคม ลิ่มวชิรานันต์ และกําหนดสอบ
วัดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผลการสอบปรากฎว่า ได้คะแนนรวม ๒๘๐ 
คะแนน (Listening ๑๖๐ คะแนน และ Reading ๑๒๐ คะแนน) 
 

๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สําเร็จรูป”  
(TSU CMS) เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
(นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
  สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สําเร็จรูป  
(TSU CMS) เวอร์ชั่นใหม่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
เองอย่างอิสระ และต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์จะลดข้อมูล 
เชิงตัวอักษรให้น้อยลง แต่จะให้นําไปซ่อนไว้ในเมนูที่กําหนด โดยมีเน้ือหาในการอบรม คือ  ข้ันตอนการเข้าระบบ
เว็บไซต์ ระบบจัดการเนื้อหา ระบบข่าว ระบบ Banner ระบบปฏิทินกิจกรรม ระบบติดต่ออัตโนมัติ ระบบวิดีโอคลิป 
การตั้งค่าเว็บไซต์ และระบบจัดการ Template เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลใหม่ได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดําเนินการตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมข้อมูลการแจ้งความก้าวหน้าของ 
การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ และขอให้บุคลากรดําเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ทันสมัยในเว็บไซต์เดิม 
เพ่ือการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ 
 
 



๔ 
 
 

๓) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ีในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เม่ือวันที่  
๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นางสาวกันยารัตน์  
หนูสุข / นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง / นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล / นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 
การ เจ้ าห น้ าที่ ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ กษ าภ าค ใต้  มี ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ กษ าจํ าน วน  ๕  มห า วิท ย าลั ย  คื อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการประชุมในวันดังกล่าว มีกิจกรรม คือ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
การแนะนําตัวของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ การกําหนดรูปแบบการดําเนินกิจกรรม และการนัดหมายประชุมครั้งต่อไป 
ซึ่งรูปแบบการดําเนินกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนด คือ การถอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่ืองต่าง ๆ  
ของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีการกําหนดหัวข้อที่ชัดเจนในแต่ละครั้งและจะมีการ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้รับเป็นเจ้าภาพการประชุม คร้ังที่ ๒  
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
   

๔) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดําเนินงานพิจารณา 
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร (นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ / นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข) 
  การประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ “แนวปฏิบัติในการเสนอ
ขอให้พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
กลั่นกรองการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการ
ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําข้อตกลงในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณากล่ันกรองฯ ร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  
ทําให้ได้รับรู้รับทราบปัญหาเร่ืองการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
และทราบแนวทางการทํางานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีโอกาสได้
ซักถามข้อสงสัยโดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงขอให้ติดตามและแจ้งปัญหา
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 



๕ 
 

๕) โครงการนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ (Hatyai Inno-Q Day 2015) ครั้งที่ ๔  
เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี / นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ / นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ) 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกที่สนใจ สร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ผลงานด้านการพัฒนางาน ผลงานด้านวิชาการ และผลงานด้านการวิจัย โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ยืน 
ภู่วรวรรณ  ซึ่ งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แนวคิดจากการปาฐกถา “Simplify Digital Education :  
การเรียน เรื่องง่าย ในยุคดิจิทัล” และได้รับชมผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลงานด้านการพัฒนางาน  
ผลงานด้านวิชาการ และผลงานด้านการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการดําเนินการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน คือ 
ได้จุดประกายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลงานด้านการพัฒนางาน ผลงานด้าน
วิชาการ และผลงานด้านการวิจัย และการจัดนิทรรศการผลงานด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับรางวัลทําให้สามารถมองเห็น
แนวทางที่สามารถนํามาประยุกต์หรือปรับใช้ในบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

๖) โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานองค์กรภาครัฐ Show and Share : PSU  
Happy Station เม่ือวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี 
/ นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ / นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ) 

โครงการสร้างเสริม คุณภาพชี วิตการทํ างานองค์กรภาครัฐ  เป็นโครงการที่ จัด ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนําเสนอผลงาน แสดงศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายในประเด็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน สร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้ประชาคม ม.อ. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสุขในสํานักงาน และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักสร้างสุของค์กร ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ได้แนวคิดจากการปาฐกถา 
“จุดประกายองค์กรแห่งความสุข” โดยคุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการดําเนินการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 



๖ 
 
ซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน คือ ได้จุดประกายแนวคิดในการดําเนินการ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจากกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง “ความสุขที่อยากบอก” และ
การจัดซุ้ม Happy to Share ทําให้สามารถมองภาพกิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์หรือปรับใช้ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) เม่ือวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ C๒๐๗  
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ) 
  จากการท่ีสํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) และได้ดําเนินการ
ใช้ระบบไประยะหน่ึงแล้วน้ัน สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้นําข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย 
มาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

๑. พัฒนาระบบการสร้างโฟลเดอร์ เพ่ือแยกประเภทเอกสารเข้าในระบบของตนเองให้เป็น
หมวดหมู่ ทําให้การค้นหาเอกสารมีความรวดเร็ว เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่ง
เมนูน้ีจะสามารถใช้งานได้ท้ังเจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากรอื่น ๆ  

๒. พัฒนากลุ่มการส่งเอกสาร เพ่ือจัดกลุ่มการส่งเอกสารที่มีการส่งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่
เก่ียวข้องในเรื่องต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ประชุมทีม
บริหาร หรือต้องการแจ้งประชาสัมพันธข่าวหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทราบ  ซึ่ งทํ าให้การทํ างานของเจ้าหน้าที่ สารบรรณมีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึงเมนูน้ีจะสามารถใช้งานได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สารบรรณเท่าน้ัน 

 
ทั้งน้ีการเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี สามารถนํามาปรับใช้ในงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยและ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลา 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๘) ประชุมการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสงขลา ๑ โรงแรม บีพี สมิหลา
บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา (นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อชี้แจง
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลอดุมศึกษาตามมาตรฐานกลาง ซึ่งจากเดิม จะกําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่ง
ข้อมูลรายบุคคล ปีละ ๑ ครั้ง ไม่เกินเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กําหนดให้จัดส่ง 
ปีละ ๒ ครั้ง คือ 

- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ข้ันตอนและวิธีการจัดส่ง 
- สํานักคอมพิวเตอร์ ดึงข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดรูปแบบให้เป็นไป

ตามท่ี สกอ.กําหนด 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ ดําเนินการแก้ไข เติมเต็มให้

ถูกต้อง ครบถ้วน 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคคล แปลงไฟล์เป็นรูปแบบ .csv และอัปโหลดไฟล์เข้าสู่

คลังข้อมูลอุดมศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 

๙) โครงการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๘  
เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา (นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง) 

การเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี ได้รับเชิญจากประธานคณะทํางานพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ฯ 
ให้เป็นผู้ดําเนินรายการอันเน่ืองจากการเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบและมีความเข้าใจในเรื่องการดําเนินการและ 
การจัดสรรทุน มีความเข้าใจในเง่ือนไขต่าง ๆ ของการรับทุน ซึ่งสามารถที่จะนําเสนอให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือรับทุนทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางภายใต้หลักเกณฑ์การรับทุนทราบได้ ซึ่งการได้รับเชิญในครั้งน้ีแสดงให้
เห็นว่ามีการพัฒนาความรู้และเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ คือ การรับผิดชอบและดูแลเร่ืองทุนการศึกษาภายนอก 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  



๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  

    เม่ือวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

   ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้แจ้งเวียนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณามายังฝ่ายเลขานุการ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไข
รายงานการประชุม  

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   พิจารณาสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เรื่อง  การบริการที่ดี 
 

ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้กําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เร่ือง 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน การบริการที่ดี ความร่วมแรงร่วมใจ คุณธรรมจริยธรรม  
การมาปฏิบัติงาน เป็นหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี น้ัน นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล เสนอที่ประชุม
พิจารณา ดังน้ี 

๑. พิจารณาหลักเกณฑ์ ในหัวข้อ การบริการท่ีดี เน่ืองจากปี ๒๕๕๘ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ไม่ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

๒. พิจารณาประเมินบุคลากร ในหัวข้อ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 
เน่ืองจากผู้ที่ได้รับคะแนนระดับ ๕ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่าย 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



๙ 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดําเนินงานของบุคลากรที่ประเมินตนเองในระดับที่ ๕ และกําหนดให้
บุคคลที่มีผลการประเมินระดับ ๕ นําเสนอผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมรายบุคคล โดยมีบุคคลนําเสนอผล 
การดําเนินงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน ๒ คน คือ นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา และนางปุณญาดา  สุวรรณมณี 
๒ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จํานวน ๑ คน คือ นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. บุคคลที่จะได้รับผลการประเมินระดับ ๕ จะต้องผ่านการดําเนินงานตั้งแต่ระดับ ๑-๔ มาก่อน 
๒. การนําเสนอผลการดําเนินงาน จะต้องเป็นภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 
มติ  
๑. เห็นชอบให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ ๑  

และส่วนที่ ๓ คะแนนเฉล่ีย ๔.๖๓ เป็นผลการประเมินในหัวข้อ การบริการที่ดี เน่ืองจาก เป็นผลการ
ทํางานของบุคลากรทุกคนในรอบปีการศึกษา 

๒. เห็นชอบให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะเพ่ิมเติมผลการดําเนินงานหรือแก้ไขข้อมูลในหัวข้อการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ส่งข้อมูลให้นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล ภายในวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําวาระเวียนให้บุคลากรในฝ่ายให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีสมควรได้รับผลการ
ประเมินระดับ ๕ ในการประเมินสมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิและสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรไม่ต่ํากว่าก่ึงหน่ึงของบุคลากรของฝ่ายท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๔.๒   เรื่อง   การเตรียมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๕๘  
          “ปาริชาต กตัญญุตา คารวะ” 
 
ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจําปี ๒๕๕๘ "ปาริชาต กตัญญุตา-คารวะ" ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือแสดงการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจ
และแรงกาย ในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิก
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
มหาวิทยาลัย  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน นางอ้อยอุสา ฉัตรทองเสนอที่ประชุม 
พิจารณาการเตรียมกิจกรรมและกําหนดการ 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
มติ  
๑. รับทราบแผนการดําเนินการงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๕๘ 
๒. เห็นชอบให้บุคลากรของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แต่งกายชุดผ้าไทยหรือพ้ืนเมือง  

- ชาย  แต่งกายด้วยเส้ือผ้าไทยหรือพ้ืนเมือง กางเกงสีดํา 
- หญิง แต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีขาว และกระโปรงหรือผ้าถุงลายไทยหรือพ้ืนเมือง 

๓. เห็นชอบให้มีกิจกรรม พ่ีรับน้องใหม่ โดยให้รุ่นพ่ีมอบมาลัยดอกรักให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่ม ี- 
 
 
 
 



๑๑ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๑.๔๐  น. 
 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
        เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูต้รวจบันทึกการประชมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


