
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันพฤหสับดีท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑ ชัน้ ๒ อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช ขั้น ๒ อาคารบรหิารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ----------------------------  
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประธาน 
๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชต ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    
๓. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชต ิ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาววัลภา ทับแก้ว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุญชรัสมิ ์ บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสําราญ  ชจูันทร ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๖. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๘. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ   ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๐. นายลําพูล  ธะนะนิล    พนักงานขับรถยนต ์
๒๑. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 

 
 



๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข  ติดภารกิจอื่น  
๒. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ ์  ติดภารกิจอื่น 
๓. นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  ลา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุม  
และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

  

             - ไม่มี - 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง   การเรยีนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online  

                                    สําหรับบุคลากร 

 
          ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
English Discoveries Online น้ัน  ในการน้ี  ฝ่ายวิชาการ ได้แ จ้งรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยกําหนดให้บุคลากรเข้าไปลงทะเบียน ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

        ๑.๒.๒  เรื่อง   การจัดทําเสื้อโปโลมหาวิทยาลัยทักษิณ สีดํา/สีขาว 

 
          ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการจัดทําเสื้อโปโลสีดํา/สีขาว 
ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นการถวายความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในการน้ี จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบโดยหารือการจัดทําและกําหนดสีเสื้อโปโลเพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายได้สวมใส่เพ่ือเป็นการถวายความอาลัย 
 

 

มติ  
๑. รับทราบ  
๒. เห็นชอบให้จัดทําเสื้อโปโลตามแบบเสื้อสีดํา จํานวน ๑ ตัว โดยมอบคุณเพ็ญฉาย กุลโชติ ประสาน 

งานการจัดทําเสื้อดังกล่าวกับร้านที่ผลิต และหากบุคลากรมีความประสงค์จะสั่งซื้อเพ่ิมเติมก็สามารถ
ดําเนินการได้  

 
        ๑.๒.๓  เรื่อง   การประเมินค่างาน 

 
          ตามที่คณะกรรมการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ                     
สายสนับสนุน และข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติมอบฝ่ายและงาน จัดทําข้อมูลตามแบบประเมินค่างานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานเพื่อกําหนดกรอบตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป น้ัน ในการนี้ จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการจัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินค่างาน 
 

 

มติ รับทราบ และมอบบุคลากรทุกคนจัดทําเอกสารเพ่ือประเมินค่างานและส่งภายในวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

    เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณามายังฝ่ายเลขานุการ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 มติ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   

- ไม่ม ี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔ .๑   เรื่อง   พิจารณา ร่าง แผนปฏิบั ติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
           ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล” ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Vogue Resort & Spa 
อ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี น้ัน ในการนี้ จึงเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. กิจกรรม “การค้นหาปัจจัยที่ทําให้บุคลากรทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาองค์กร” และ

กิจกรรม “การประเมินผลการรับรู้จากการสื่อสารของผู้นํา” ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ ควรจัดทําเป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดผลการประเมิน
ดังกล่าว โดยเฉพาะกิจกรรมที่ ๑ แบบสอบถามที่วัดผลจะต้องไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การเงิน 



๕ 
 

๒. โครงการที่จัดโดยสถาบันทุนมนุษย์เมื่อได้กําหนดเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งข้อมูลใส่ในแผนปฏิบัติ
การของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลต่อไป 

๓. ควรเปลี่ยนชื่อโครงการคุณธรรมและจริยธรรมในการทําผลงานทางวิชาการ เป็น  
“โครงการทําผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ให้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ” 
หรือ “โครงการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการผลิตผลงานวิชาการ” ตามความเหมาะสม 

๔. ควรเปล่ียนชื่อโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน เป็น “โครงการฝ่ายบริหารกลางฯ พบปะบุคลากรสายสนับสนุน” 
โดยกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

๕. มอบหมายให้คุณปุญชรัสมิ์  บุญรักษา ส่งข้อมูลการรับสมัครงานออนไลน์ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการต่อไป 

๖. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร จํานวน ๖ หัวข้อ แต่ปีท่ีผ่านมาได้
ดําเนินการเพียงแค่ ๔ หัวข้อ ซึ่งในปีน้ีจะต้องดําเนินการต่อเน่ืองเพ่ือให้สําเร็จลุล่วง 
จํานวน ๒ หัวข้อ คือ การพัฒนาระบบที่เข้าถึงข้อมูลบุคลากรของเจ้าหน้าที่บุคคลของแต่ละ
หน่วยงาน และ เร่ือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการออกรายงานผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานดําเนินไปตามแผนท่ีได้วางไว้ จึงขอให้คุณปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
ประสานการนัดประชุมร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ต่อไป 

๗. การประเมินคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางเรื่องไม่ควรเปิดเผยแก่สาธารณะ จึงเสนอให้
เพ่ิมข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการในระบบสารสนเทศบุคลากร
แทนการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่าย 

๘. ระบบ e-performance จะต้องปรึกษาและหารือกับสํานักคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 
๙. การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ

ออนไลน์โดยชื่อมโยงกับระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต จะสามารถทําให้บุคลากรสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้มากขึ้น 

๑๐. ให้บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลถ่ายรูปบุคลากรเพ่ือลงในเว็บไซต์ของฝ่ายใหม่ 
โดยกําหนดให้ใส่เสื้อโปโลสีขาว และสูทมหาวิทยาลัย   

๑๑. ควรตัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษา (TOEIC)  
ในร่าง แผนปฏิบัติการ เน่ืองจากบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าเรียนโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (โปรแกรม English Discoveries Online) 

๑๒. ควรเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม Excel 
สําหรับการปฏิบัติงาน) เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 



๖ 
 

๑๓. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ต้องคํานึงถึงความพร้อมเร่ือง
งบประมาณ 

๑๔. กิจกรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของฝ่าย ให้ จัดเฉพาะโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสํานักงาน และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่จัดโดยฝ่าย
บริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 

 
  มติ  

๑. เห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. มอบคุณสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิจัดทําแบบรายงานผลการตดิตามการดําเนินงานตามแผนและจดัส่งให้
บุคลากรรายงานข้อมูล 

๓. มอบผูร้ับผดิชอบดําเนินการตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  การกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล  
                 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี หารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานและ
การสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรกําหนดประเด็นหัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดโครงการ 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่ในฝ่ายจะต้องดําเนินการ 
 

 มติ  มอบคุณปุณญาดา  สุวรรณมณี รับข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการ 
 
 
 
 
 



๗ 
 
  ๕.๒  เรื่อง  การสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบคุลากร  
 
  ตามหนังสอืที ่ศธ ๖๔.๐๑/๔๓๑๑  ลงวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กําหนดให้บุคลากรเสนอความ
ตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือจะได้นําบรรจุในแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล น้ัน บัดน้ี ครบกําหนดเวลาจัดส่งแล้ว 
ปรากฎว่า ยังมีบางคนไม่ได้ส่งข้อมลู คุณอ้อยอุสา ฉตัรทอง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบพรอ้มขอความร่วมมือให้จดัส่ง
ภายในวันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
 
 มติ รับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๐.๓๐  น. 
 

 
 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
        เลขานุการ 
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                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
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