
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๑๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑ ชัน้ ๒ อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
---------------------------- 

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



๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   ติดภารกิจ 
๒. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    ไม่สามารถเช่ือมตอ่ระบบทางไกลได ้
๓. นางสําราญ  ชจูันทร ์    ติดภารกิจ 
๔. นายลําพูล  ธะนะนิล    ไม่สามารถเช่ือมตอ่ระบบทางไกลได ้

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 
ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

  

   ๑.๑.๑  เรื่อง  ขอขอบคณุ 
 

   ประธานกล่าวขอบคุณบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สําหรับการทุ่มเท
การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และฝากให้ทุกคนทบทวนผลงาน/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 
ปรับมาตรฐานการทํางานให้สูงขึ้น เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงงานให้มี คุณภาพในปีต่อไป และพร้อมให้ 
คําปรึกษาหารือและร่วมแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา  

 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 

   - ไม่ม ี- 
 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  

    เม่ือวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

   ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้แจ้งเวียนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณามายังฝ่ายเลขานุการ ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไข
รายงานการประชุม เน่ืองจากเป็นการแก้ไขภาษาและถ้อยคํา ไม่ส่งผลต่อมติการประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   
   - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 
                 ของมหาวิทยาลัย 
 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามประกาศ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ซึ่งกําหนดให้ประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ  
(TSU Core Values) ซึ่งประกอบด้วย คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นําพาสังคม 
 



๔ 
 

ตามข้อ ๖(๒) กําหนดให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน อาจกําหนดรายละเอียด
หรือหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีก็ได้  
โดยต้องสอดคล้องกับค่านิยม พฤติกรรม และระดับการแสดงพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี แล้วประกาศให้
ผู้รับการประเมินได้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้ จึงแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการประเมินค่านิยมคารวะ คุณลักษณะ/
พฤติกรรม การเคารพตนเอง (ตรงต่อเวลา) โดยจะพิจารณาจากการบันทึกลายน้ิวมือในการลงเวลาปฏิบัติงาน  
และเร่ิมตั้ งแต่ เดือนมกราคม  ๒๕๕๙  โดยไม่อิ งตามเกณฑ์ เดิม ท่ี เคยใช้ ในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๘  
ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การจัดทําข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน จะต้องพิจารณาถึงภาระงานของฝ่ายกับบุคลากร

ทั้ งหมด  เพ่ือไม่ ให้บางคนมีภาระงานที่มากเกินไป  ควรพิจารณา Job description  
ของบุคลากรและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
บุคคล  

๒. การประเมินบุคลากรตามแบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย
ทักษิณ สามารถเพ่ิมเติมเกณฑ์การประเมินอื่นตามความต้องการของฝ่ายได้ตามเหมาะสม 

๓. การเขียนคําอธิบายประกอบการประเมินสมรรถนะบางเรื่องหากไม่สามารถกําหนดเป็น
ชิ้นงานได้ อาจไม่จําเป็นต้องเขียนบรรยาย ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินต้องเข้าใจเกณฑ์ 
ให้ชัดเจนและใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 



๕ 
 

มติ  
๑. รับทราบการประเมินค่านิยมคารวะ คุณลักษณะ/พฤติกรรม การเคารพตนเอง (ตรงต่อเวลา)  

โดยพิจารณาจากการบันทึกลายน้ิวมือในการลงเวลาปฏิบัติงาน และเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่อิงตามเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบบุคลากรสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลและภาระงานในภาพรวมของฝ่าย และศึกษาและ
พิจารณาพฤติกรรมในการประเมินตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑   เร่ือง   การกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
         ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

 
คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี หารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดประเด็นการจัดการความรู้ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานและ
การสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหากเรื่องใดที่ได้ดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและส่งผลดีต่อองค์กร ก็สามารถดําเนินการต่อไปในปีน้ีได้ 

 
มติ มอบคุณปุญญาดา  สุวรรณมณี จัดประชุมหารือบุคลากรเพ่ือเลือกประเด็นการจัดการความรู้ของ

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๑.๑๐  น. 
 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
        เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูต้รวจบันทึกการประชมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


