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ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 



คํานํา 

แผนป ฏิ บั ติ ก า ร  ฝ่ า ยบ ริหารกลา งและทรั พยากรบุ คคล  ปี ก า ร ศึ กษา  ๒๕๕๘ 
จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายและแผนพัฒนาของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน เอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน  
ส่วนที่ ๒  แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓  แผนปฏิบัติ
การ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ และส่วนที่ ๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 



๑

โครงร่างองค์กรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

P๑ ลักษณะองค์กร 
  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัยและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม     

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
     (๑) หลักสูตรและบริการ (เฉพาะภารกิจและบริการหลัก)  

พันธกิจหลัก บริการหลัก 
๑.๑  การสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

- งานสารบรรณมหาวิทยาลยั
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานประชุม
- งานประสานงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูลบุคลากร
- การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
- งานสื่อสารองค์กร

๑.๒  การบริหารทรัพยากรบุคคล - การสรรหา คัดเลือก
- ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
- ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (การมอบหมายงาน/การจัดทําข้อตกลง
ร่วมก่อนปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ/การเพ่ิมเงินเดือนประจําปี)
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
- ระบบพิทักษ์คุณธรรม/วินัย/จรรยาบรรณ/การร้องทุกข์

๑.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
- การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
- การพัฒนาผู้บริหาร และการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับงาน
บริหาร 

       (๒) วิสัยทัศน์และพนัธกิจ จุดประสงค ์

ปรัชญา ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

ปณิธาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสทิธิภาพ 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 



๒ 

พันธกิจ สร้างความเข็มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑. พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน 

ค่านิยม ๑. พร้อมให้บริการ ทํางานอย่างมืออาชีพ ทํางานเป็นทีม  
๒. ซื่อสัตย์ สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สมรรถนะหลกัขององค์กร การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เอ้ืออํานวยต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความสุข 
และพึงพอใจในการรับบริการ  

วัฒนธรรมองค์กร มีจิตบริการที่ดี  มีความต่ืนตัว กระตือรือร้น และสร้างความพึงพอใจในทุก
บริการ 

       (๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลมีบุคลากร จํานวน ๒๕ คน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒๒ คน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๓ คน 

ข้อมูลบคุลากร สายสนบัสนุน (๒๕ คน) 
จํานวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร 
     ข้าราชการ - - 
     พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๒ ๘๘ 
     ลกูจ้างของมหาวิทยาลัย ๓ ๑๒ 
วุฒิการศึกษา 
     ปรญิญาเอก - - 
     ปรญิญาโท ๙ ๓๖ 
     ปรญิญาตรี ๑๔ ๕๖ 
     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ๒ ๘ 



๓ 

ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลพุนัธกิจองค์กร 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลพุนัธกิจองค์กร 
พนักงานมหาวิทยาลัย ผลจากการสํารวจความสุขมติิที่ ๙ Happy Work Life (ความรู้สึกและ

ประสบการณ์ของบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ปรากฎว่า  
ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กรในด้านระบบ
สวัสดิการ ค่าตอบแทน ความมั่นคงในอาชีพ และความผกูพันในองค์กร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐  

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

        (๔) สินทรัพย์ 
ด้าน ข้อมูล 

อาคารสถานท่ี ๑. วิทยาเขตสงขลา  
อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

เลขที่ ๑๔ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
๒. วิทยาเขตพัทลุง 

ช้ัน ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
๓. กรุงเทพมหานคร 

      ช้ัน ๑๔  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

เทคโนโลยี ๑. ระบบที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดูแล 
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการลา
- ระบบการรับสมัครงานออนไลน์
- ระบบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สกอ.)
- ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

๒. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

อุปกรณ ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอุปกรณ์สํานักงานและการสื่อสาร 

สิ่งอํานวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมสีิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ดังน้ี 
๑. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม  
๒. ยานพาหนะบริการ และระบบรักษาความปลอดภัย 



๔ 

        (๕) กฎระเบียบ ข้อบงัคับ 

กฎหมาย กฎระเบียบ เนื้อหา สาระสาํคัญของ
กฎหมาย 

หน่วยงานท่ีกํากับ ดูแล 
รักษาตามกฎหมาย 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การบริหารจัดการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) 

๓. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง 
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลอืกผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๓  และ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๕๗  ฉบับลงวันที่ ๒๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

การสรรหา คัดเลือก ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย การคุ้มครองการทํางาน  ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ 

๕. ประกาศคณะกรรรมการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง กองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๕ และ
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๗ 

๖. ประกาศคณะกรรมการกองทุน 
สวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง เกณฑ์การ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ การจัด
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๗.ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๘.ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (การ
มอบหมายงาน/การจัดทํา
ข้อตกลงร่วมก่อน
ปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดีความชอบ/การ

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 



๕ 

กฎหมาย กฎระเบียบ เนื้อหา สาระสาํคัญของ
กฎหมาย 

หน่วยงานท่ีกํากับ ดูแล 
รักษาตามกฎหมาย 

๙.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิม
เงินเดือนประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่
ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอื
ปฏิบัติการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ๑๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๐. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   พ.ศ. 
๒๕๕๘  (วันที ่๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง  กําหนดรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒.ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง  กําหนดรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓.  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย เร่ือง  กําหนดรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

เพ่ิมเงินเดือนประจําปี) 

๑๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทกัษิณ ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ.
๒๕๕๗  

การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของ
บุคลากร 
- ระบบพิทักษ์คุณธรรม/
วินัย/จรรยาบรรณ/การ
ร้องทุกข์

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 



๖ 

ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 

(๑) โครงสรา้งองค์กร 
  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดี 

ที่เกี่ยวข้องดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปนี้  

แผนภาพโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล 

กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและ
สวัสดิการ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๗ 

แผนภาพโครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจสนับสนุน 
การบริหารมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติ 
และสวัสดิการ 

กลุ่มภารกิจพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 



๘

 (๒) ผู้เรยีน  ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 

ภารกิจหลัก ลูกค้าหลัก  ความต้องการและความคาดหวัง 

๑.๑  การสนับสนุนการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- การบริหารงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- การปฏิบัติงานตามระเบียบที่กําหนด
- การสื่อสารที่มุ่งสร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร
- การเสริมสร้างการมีความสุขในการปฏิบัติงาน
- การประสานงานที่มุ่งเน้นการบริการรวมบริการ
ประสานภารกิจ

๑.๒  การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ทายาทผู้รับผลประโยชน์ 

- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความ
เที่ยงตรง  ยืดหยุ่นและสามารถปรับเข้ากับ
ภาวะการณ์ในปัจจุบัน

- ความพึงพอใจต่อระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ d
- บุ คลากรสามารถทํ างานทุ่ ม เท อุทิ ศตน
เพ่ือองค์กรอย่างเต็มที่โดยการสมัครใจ

- บุคลากรที่ผ่านการสรรหา คัดเลือก เป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นคนดีและคนเก่ง

๑.๓ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- ผู้บ ริหารรุ่นใหม่มีศักยภาพในการพัฒนา
องค์กร

- ความก้าวหน้าของบุคลากรในการสายงานที่
รับผิดชอบ



๙ 

 (๓) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ  

คู่ความร่วมมือที่เปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเปน็
ทางการและไม่เป็นทางการ 

บทบาทที่มีต่อการบริหาร
หลักสูตร 

บทบาทและความสําคัญต่อการ
สร้างนวัตกรรม 

ผู้ส่งมอบ
บริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจําหน่าย
วัสดุครุภัณฑ์ 

บริการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยให้การบริหารจัดการและการ
ส่งมอบงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ลดต้นทุน ผู้ผลิตและจัดทาํเอกสาร บริการเข้าเล่ม สําเนาเอกสาร 

บริษัทประกันชีวิต บริการประกันชีวิตต่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

ธนาคารต่าง ๆ  บริการให้สืนเช่ือต่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

คู่ความร่วมมือที่เปน็ทางการ
   ในประเทศ 
- มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์บุคลากร
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระดับปริญญาเอก  

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ที่มีความสามารถเพ่ือพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ

   ในประเทศ - - 

   ต่างประเทศ - - 



๑๐ 

P๒. สถาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
    (๑) ลาํดับในการแข่งขัน 
          - 
   (๒) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
        ๑.  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับกรอบมาตรฐานที่เป็นสากลและการ
พัฒนามหาวิทยาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ๒.  ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่่งผลกระทบกับกระบวนการปฏิบัติงาน 

  (๓) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ       
        - 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (จุดอ่อน) 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(จุดแข็ง) 
ด้านหลักสูตรและบริการ - การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัยทีม่ีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ที่สําคัญ
- การพัฒนาระบบการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสูม่หาวิทยาลัย
แห่งความสุข มีวัฒนธรรมเขม้แข็ง
- การพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ทักษะ ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมท้ัง
การสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
เพ่ือเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสง่เสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง โดยมีกองทุน
พัฒนาบุคลากร 

ด้านการปฏิบัติการ - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เอ้ือต่อการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย

- การเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทํา
ให้สามารถปรบัเปลี่ยน
กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้คล่องตัว



๑๑ 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (จุดอ่อน) 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(จุดแข็ง) 
ด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายให้เป็นมือ

อาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

- 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน 

ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนนิงาน โดยใช้วงจร PDCA 

Plan 
Strategic Plan, Action Plan,  

 Strategic Financial Plan, Risk Plan, 
QA Plan, KM Plan 

Do 
Implementation – Project 

/Activity 

Check 
Monitoring and Evaluation 
KPIs, Past Performance (QA 
Report, Assessment)

Act 
Improvement and development 



ส่วนที่ ๒ 
แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล 



๑ 

แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖   การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๑.การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพแห่งชาติ 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
แห่งชาติ/EdPEx 

๓ 

ข้อ 
๔ 

ข้อ 
๔ 

ข้อ 
๕ 

ข้อ 
๑. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาองคก์ร

องค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ/EdPEx 
๒. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ/EdPEx ของมหาวิทยาลัย 

     ๓ .  ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ร่ า ง อ ง ค์ ก ร 
(Organization Profile) ต า ม เก ณ ฑ์ ร า ง วั ล
คุณภาพแห่งชาติ/EdPEx 

     ๔ . การประเมินองค์กรตามแนวทาง 
ADLI และจัดทําแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ/EdPEx 

     ๕.  การพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ/EdPEx 

     ๖ .  การประเมินองค์กรตามแนวทาง 
LeTCI และจัดทํารายงาน (Application Report) 

     ๗ .  การยื่นขอรับการตรวจประเมิน/ 
เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 

     ๘. รับการ Site Visit จากคณะกรรมการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

  

สุรศักดิ์  
วงศ์สันติ 



๒ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

กลยุทธ์ ๖.๒ สร้างระบบการ
บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  
มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง 
๑.การเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace:: 
Happy Work-life) 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU ๑๗) 

- ๓ ๓.๒๕ ๓.๕๑ - ศึกษาปัจจัยและแนวทางการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy
Workplace) : Happy Work-life

 
ผู้ช่วย

อธิการบดี / 
ปุณญาดา 
สุวรรณมณี 

- จัดทําแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) : Happy Work-
life

 

- จัดโครงการ/กิจกรรเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขและกิจกรรมเสริมสร้างความ
รัก ความผูกพันกับองค์กร

    
พยอม ธนมี 

- พัฒนาระบบประเมินดัชนีความสุข
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

- ประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรใน
ฝ่าย/ประสานการประเมินดัชนีความสุข
จากทุกส่วนงาน ฝ่าย งาน ของ
มหาวิทยาลัย

   



๓ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๒.การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

ระ ดั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
บุคลากรต่อระบบการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย (KPI ก 6.2) 

- ๒.๗๕ ๓.๐๐ ๓.๒๕ - การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ

  - - รองอธิการบดี 
/ผู้ช่วย

อธิการบดี 
หัวหน้าฝ่ายฯ / 

พิสิษฐ์  
- การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗

  อ้อยอุสา  
ฉัตรทอง 

- การถ่ายทอดแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗
และแปลงแผนสูก่ารปฏิบัติ

  อ้อยอุสา 
ฉัตรทอง 

- การดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๗ และการประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน

    อ้อยอุสา 
ฉัตรทอง 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับการก้าวสู่การเป็น e_University

   -- ระบบสารสนเทศบุคลากร 
   -- ระบบ e-Performance 

   -- ระบบ e- Happy Workplace  
   -- ระบบรับสมัครบุพนักงานออนไลน์  

    

- การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย

-    



๔ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๓. การพัฒนาและบ่มเพาะ
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core 

Value) และวัฒนธรรมองค์กร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

- - ๓.๐๐ ๓.๒๕ - การกําหนดค่านิยมหลัก (Thaksin
Core Value) พฤติกรรมและเครื่องมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมหลัก

 รองอธิการบดี 
/ ผู้ช่วย

อธิการบดี / 
ปุณญาดา 
สุวรรณมณี 

- การจัดทําคู่มือและถ่ายทอดค่านิยมหลัก
สู่บุคลากร/นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

    

- การจัดทําแผนเสริมสร้าง/ปลูกฝงัค่านิยม
หลักแก่บุคลากร

 

- การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามแผน

-    

- การพัฒนาระบบการประเมินพฤติกรรม/
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
- การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก

- -   

- การเชื่อมโยงค่านิยมหลักกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในองค์กร

  



๕ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

กลยุทธ์ ๖.๓ เสริมสร้างความ
พร้อมในระบบสนับสนุนทุก
ด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  
ที่มีสาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 

๑. การสื่อสารองค์กรเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์ ม.ทักษิณ 

- การจัดทําแผนการสื่อสารองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วย
อธิการบดี/ 

ทัศนีย์  
ศรีจันทร์ 

- การจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็น
หน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย

 

- การสร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านสื่อสาร
องค์กรของมหาวิทยาลัย

    

- การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การผลิต
สื่อ ของที่ระลึก เพื่อการสื่อสารและสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   -- การพัฒนา web site ๒ ภาษา 
   -- การจัดทําวิดีทัศน์แนะนํา
มหาวิทยาลัย 

  

- การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

  



๖ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๑. พัฒนาการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐  ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐  

๑. การพัฒนามาตรฐานภาระ
งานบุคลากรสายสนับสนุน 

-ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผน 

๗๐ ๑๐๐ - - - ประสานและร่วมวิเคราะห์ภาระงาน (Job 
Description) และกระบวนงานหลัก (Core 
Process) ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

   ลลิดา  
นันทวงศ์ 

- ประสานและร่วมวิเคราะห์ขั้นตอนการและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

- ประสานและร่วมกําหนดค่ากลางเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบั ติ งาน  หรือมาตรฐานภาระงาน 
(Load Unit) รวมทั้งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

    

- นํ า เ ส น อ ม า ต ร ฐ า น ภ า ร ะ ง า น ต่ อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทดลองใช้และ
ประเมินผล 

  
 

 
 

 

๒. การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานหลัก 
(Core Process) และจัดทํา
มาตรฐานภาระงานของฝ่ายฯ 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผน 

๘๐ ๑๐๐ - - -  ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ 
ปฏิบัติงานหลัก (Core Process) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา ลดขั้นตอน 

- วิเคราะห์ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทํามาตรฐานภาระงาน (Load Unit) หลัก ของฝ่าย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ปุณญาดา 
สุวรรณมณี / 

ลลิดา  
นันทวงศ์ 

๓. การปรับปรุง Web site ฝ่าย ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผน 

๗๐ ๑๐๐ - - - วางแผนการสร้างเว็บไซต์ฯ 
- ออกแบบโครงร่าง 
- พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล 
- ติดตั้งลงใน Web Browser 
- ติดตามและตรวจสอบ 

 
 

 
 

  สุรศักดิ์ 

วงศ์สันติ 



๗ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ
และความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะสากล 

๘๐ 

๓๐ 

๘๕ 

๔๐ 

๙๕ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๗๐ 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายฯ  อ้อยอุสา 
ฉัตรทอง/ 
พยอม 

ธนมี 

- พัฒนาบุคลากรตามแผน     
- การติดตามและประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนฯ

    

- การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายฯ     

๒. การเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ( Happy 

Workplace): Happy Work-

life)  

- ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในฝ่ายฯ

- ๓ ๓.๒๕ ๓.๕๑ -  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy
Workplace) : Happy Work-life
- จัดทําแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) : Happy Work-
life 
- จัดโครงการ/กิจกรรเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข /กิจกรรมเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันกับองค์กร
- ประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรใน
ฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุณญาดา 
สุวรรณมณี 



๘ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

๓. การปลูกฝังและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
องค์กร 

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยม
หลักและวัฒนธรรมองค์กร 

- - ๓.๐๐ ๓.๒๕ - การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติของบุคลากร

  หัวหน้าฝ่าย/ 
ปุณญาดา 
สุวรรณมณี 

- การจัดทําแผนเสริมสร้าง/ปลูกฝงัค่านิยม
หลักแก่บุคลากร

 

- การจัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
องค์กรตามแผนฝ่ายฯ/แผนมหาวิทยาลัย

   

- การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะของ
บุคลากรฝ่ายฯ ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรม

  

- การเชื่อมโยงค่านิยมหลัก (Thaksin

Core Value) กับสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในฝ่ายฯ

  



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

กําหนดเป้าประสงค์ 

กําหนดกลยุทธ์ 

กําหนดตัวช้ีวัด 

กําหนดโครงการ/กิจกรรม 



ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



๑

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยทักษิณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได ้
๑.  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 
     เกณฑ์คุณภาพแห่งชาต ิ

- 

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
แห่งชาติ / EdPEx 

- ปรับปรุงโครงร่างองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของส่วนงาน

  สุรศักดิ์ - 

- การประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  สุรศักดิ์ - 

- จัดทําแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  สุรศักดิ์ - 

กลยุทธ์ ๖.๒ 
สร้างระบบการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
๑.  การเสริมสร้างองค์กรแหง่ความสขุ  
     (Happy Workplace : Happy Work-life) 

- 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU ๑๗) 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐) 



๒

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑) โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้าง
สุขภาวะในองค์กร ม.ทักษิณ 

  ปุณญาดา ๕๐๐,๐๐๐

๒) การพัฒนาระบบประเมินดัชนีความสุขบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

  ปุณญาดา ๒,๐๐๐

๓) การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย / ประสานการประเมินดัชนี
ความสุขจากทุกส่วนงาน ฝ่าย งาน  
ของมหาวิทยาลัย 

  ปุณญาดา ๒,๐๐๐ *ดําเนินการ
ปีการศึกษา 2559 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ   
    มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (KPI ก ๖.๒) 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐)   

๑) การพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง   อ้อยอุสา ๒,๕๕๐,๐๐๐ 

๒) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรสายวิชาการ

  เพ็ญฉาย ๔๐,๐๐๐

๓) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุน

  อ้อยอุสา ๓๐,๐๐๐



๓

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(Show & Share)

  อ้อยอุสา ๒๐,๐๐๐

- โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของผู้บริหารระดับ
อํานวยการ (สายสนับสนุน)

  อ้อยอุสา ๒๐๐,๐๐๐

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน

  อ้อยอุสา ๑๐,๐๐๐

- โครงการการนําเสนอแบบมืออาชีพ   อ้อยอุสา ๑๕,๐๐๐
๔) การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการ 
ก้าวสู่การเป็น e-university 
- ระบบรับสมัครงานออนไลน์  ผู้ช่วย

อธิการบดี/
ปุญชรัสมิ์ 

-

- ระบบสารสนเทศบุคลากร   ปุญชรัสมิ์ - 
- ระบบ e-performance   ปุญชรัสมิ์/

ธิดา 
๖๐,๐๐๐

๕) โครงการจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 ผู้ช่วย
อธิการบดี/ 
วรรณา 

๑๕,๐๐๐

๖) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ
สายคณาจารย์ 

  ปุณญาดา ๕,๐๐๐



๔

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๗) การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ 

  พิสิษฐ์ -

๓. การพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก (Thaksin Core 
Value) และวัฒนธรรมองค์กรมหาวทิยาลัยทักษิณ 
ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐) 

๑) โครงการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่สมรรถนะหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ธิดา -

๒) โครงการสร้างค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- โครงการเกษียณอายุราชการ   อ้อยอุสา ๒๐๐,๐๐๐

- โครงการเจริญปัญญากับพระภิกษุ   ปุณญาดา ๑๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการบรรยายพิเศษ 
หลักการทรงงานของ
พระเจ้าอยู่หัวและการ
ปรับใช้กับการทํางานใน

อนาคตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่   อ้อยอุสา/
ทัศนีย์ 

๒๐๐,๐๐๐



๕

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

กลยุทธ์ ๖.๓ 
เสริมสร้างความพร้อมในระบบสนับสนุนทุกด้านเพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีสาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
๕) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคมที่มี
คุณภาพสูงและสมบูรณ์แบบ 

๑) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่และสมุด
บันทึก

 ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๒๒๐,๐๐๐

- การจัดประกวดออกแบบ PowerPoint
Template

 ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐

- การจัดทําของที่ระลึก จํานวน ๓
รายการ

 ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐

๒) การเผยแพร่ผลงานและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

- การจัดทํารายงานประจําปี  ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐



๖ 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

- การจัดทําจดหมายข่าว TSU 
Newsletter (รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๒๐๐,๐๐๐  

- การจัดทําวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารบทบาทของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเพื่อรับใช้
สังคม และ/หรือการสื่อสารอัตลักษณ์
ของบัณฑิต 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๐๐,๐๐๐  

- การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือ
กิจกรรมการกุศล 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๘๐,๐๐๐  

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑. การปรับปรุง Website ฝ่ายฯ                   

ตัวชี้วัดหลัก 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน 

                 

๑) ศึกษาและวางแผนการสร้างเว็บไซต์               สุรศักดิ์ -  
๒) ออกแบบโครงร่าง               สุรศักดิ์ -  
๓) พัฒนาและปรับปรุงข้อมุล               สุรศักดิ์ -  
๔) ติดตั้งลงใน Web Browser               สุรศักดิ์ -  
๕) ติดตามและตรวจสอบ               สุรศักดิ์ -  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน 
๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของบุคลากร 
                 

ตัวชี้วัดหลัก                  



๗

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะสากล 

๑) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสํานักงาน 

  พยอม ๒๐,๐๐๐

๒) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โปรแกรม Infographic) 

  พยอม ๑๐,๐๐๐

๓) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

  อ้อยอุสา ๓๕๐,๐๐๐

๒. การเสริมสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy 
Workplace : Happy Worklife) 

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในฝ่ายฯ 

๑) โครงการลดพุง ลดโรค   ปุณญาดา
๒) โครงการขยับกาย สบายอุรา   ปุณญาดา
๓) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสํานักงาน   อ้อยอุสา / 

ปุณญาดา 
๔) ประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรในฝ่าย    ปุณญาดา

๓. การปลูกฝังและเสรมิสร้างค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 

๑) โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคล 

  เพ็ญฉาย/ 
สําราญ 

๓๐,๐๐๐



๘

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๒) โครงการรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องใน 
วันผู้สูงอายุของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

  ปุณญาดา

๓) โครงการ “ถวายเทียนพรรษา กีฬาสามัคคี” 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

  ปุณญาดา



ส่วนที่ ๔ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล สํานักงานมหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จัดทําแผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการถ่ายทอด
แผนสู่ บุคลากร แปลงแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สู่แผนปฏิบัติการประจําปี  
กําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ  
รวมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน จํานวน ๓๖ โครงการ/
กิจกรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. ดําเนินการแล้ว  จํานวน ๓๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 

- บรรลุเป้าหมาย   จํานวน ๓๓ โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- ไม่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน ๐ โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

๒. ยังไม่ดําเนินการ  จํานวน ๓  โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ 

 

 การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี  
 (ตามหนังสือที่ ศธ ๖๔.๐๑/๑๕๘๗  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙) 

๑. ตัดกิจกรรมการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัย/ประสานการประเมิน
ดัชนีความสุขของทุกส่วนงาน ฝ่าย งานของมหาวิทยาลัย เ น่ืองจากจะดําเนินการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
เดิม โครงการเจริญปัญญากับพระภิกษุ  
เป็น โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวและการปรับใช้ 
  กับการทํางานในอนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 



๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยทักษิณ       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได ้      
๑.  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 
     เกณฑ์คุณภาพแห่งชาต ิ

               -       

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
แห่งชาติ / EdPEx 

                      

- ปรับปรุงโครงร่างองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของส่วนงาน 

              สุรศักดิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- การประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

              อุทัยวรรณ/
สุรศักดิ์ 

- ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- จัดทําแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

              อุทัยวรรณ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

กลยุทธ์ ๖.๒ 
สร้างระบบการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

                      

๑.  การเสริมสร้างองค์กรแหง่ความสขุ  
     (Happy Workplace : Happy Work-life) 

               -       

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU ๑๗) 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐) 

                      

๑) โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้าง
สุขภาวะในองค์กร ม.ทักษิณ 

 

              ปุณญาดา ๕๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๒) การพัฒนาระบบประเมินดัชนีความสุขบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

 

              ปุณญาดา ๒,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐     



๒ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ   
    มหาวิทยาลัย 

                      

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (KPI ก ๖.๒) 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐)   

                ความพึงพอใจของ
บุคลากร  

ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ 

     

๑) การพัฒนาผู้บริหาร                 - -     
-   โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง               อ้อยอุสา ๒,๕๕๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 

ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๑๐๐     

๒) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                 - -     
-    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรสายวิชาการ 

              เพ็ญฉาย ๔๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                 - -     
-    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตําแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

              อ้อยอุสา ๓๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

-    โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(Show & Share) 

              อ้อยอุสา ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

-    โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของผู้บริหารระดับ
อํานวยการ (สายสนับสนุน) 

              อ้อยอุสา ๒๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

-     

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน 

              อ้อยอุสา ๑๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- โครงการการนําเสนอแบบมืออาชีพ               อ้อยอุสา ๑๕,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

-     

๓) การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการ 
ก้าวสู่การเป็น e-university 

                      

- ระบบรับสมัครงานออนไลน์               ผู้ช่วย
อธิการบดี/
ปุญชรัสมิ์ 

- ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     



๓ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

- ระบบสารสนเทศบุคลากร               ปุญชรัสมิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- ระบบ e-performance               ปุญชรัสมิ์/
ธิดา 

๖๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐     

๔) โครงการจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/ 
วรรณา 

๑๕,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๕     

๕) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ
สายคณาจารย์ 

              ปุณญาดา ๕,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๕     

๖) การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ 

              พิสิษฐ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓. การพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก (Thaksin Core 
Value) และวัฒนธรรมองค์กรมหาวทิยาลัยทักษิณ 

                      

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
(ค่าเป้าหมาย ๓.๐๐) (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 

                      

๑) โครงการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่สมรรถนะหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

              ธิดา - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๒) โครงการสร้างค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ                       
- โครงการเกษียณอายุราชการ 

 
              อ้อยอุสา ๒๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 

ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๑๐๐     

- โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
“หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว 
และการปรับใช้กับการทํางานในอนาคต
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ” 

              ปุณญาดา ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๖๐ 

ร้อยละ ๗๗     

- โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 
 
 

              อ้อยอุสา/
ทัศนีย์ 

๒๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     



๔ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ ๖.๓ 
เสริมสร้างความพร้อมในระบบสนับสนุนทุกด้านเพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีสาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
๕) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคมที่มี
คุณภาพสูงและสมบูรณ์แบบ 

                      

๑) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

                      

- การจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่และสมุด
บันทึก 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๒๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- การจัดประกวดออกแบบ PowerPoint 
Template 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- การจัดทําของที่ระลึก  
 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๒) การเผยแพร่ผลงานและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

                      

- การจัดทํารายงานประจําปี               ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๕     

- การจัดทําจดหมายข่าว TSU 
Newsletter (รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

- การจัดทําวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารบทบาทของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเพื่อรับใช้
สังคม และ/หรือการสื่อสารอัตลักษณ์
ของบัณฑิต 

 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     



๕ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

- การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือ
กิจกรรมการกุศล 

 
 

              ผู้ช่วย
อธิการบดี/
นนทพัทธ์ 

๑๘๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล       
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ      
๑. การปรับปรุง Website ฝ่ายฯ (๒ ภาษา)                       

ตัวชี้วัดหลัก 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน 

                      

๑) ศึกษาและวางแผนการสร้างเว็บไซต์               สุรศักดิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๒) ออกแบบโครงร่าง               สุรศักดิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓) พัฒนาและปรับปรุงข้อมุล               สุรศักดิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๔) ติดตั้งลงใน Web Browser               สุรศักดิ์ -  ร้อยละ ๑๐๐     
๕) ติดตามและตรวจสอบ               สุรศักดิ์ -  ร้อยละ ๑๐๐     

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน      
๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของบุคลากร 
                      

ตัวชี้วัดหลัก 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะทางวิชาชีพ 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะสากล 

                      

๑) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสํานักงาน 

              พยอม ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

-     

๒) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โปรแกรม Infographic) 

              พยอม ๑๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

              อ้อยอุสา ๓๕๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     



๖ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ต่อเนื่อง ใหม ่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไม่บรรลุ 

๒. การเสริมสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy 
Workplace : Happy Worklife) 

               ๑๕,๐๐๐       

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในฝ่ายฯ 

                      

๑) โครงการลดพุง ลดโรค               ปุณญาดา  บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

    

๒) โครงการขยับกาย สบายอุรา               ปุณญาดา  บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

    

๓) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสํานักงาน               อ้อยอุสา / 
ปุณญาดา 

 บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๕.๗๑ 

    

๔) ประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรในฝ่าย                ปุณญาดา  ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓. การปลูกฝังและเสรมิสร้างค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กร 

                      

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 

                      

๑) โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคล 

              เพ็ญฉาย/ 
สําราญ 

๓๐,๐๐๐ บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๙๐.๙๙ 

    

๒) โครงการรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องใน 
วันผู้สูงอายุของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

              ปุณญาดา  ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐     

๓) โครงการ “ถวายเทียนพรรษา กีฬาสามัคคี” 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

              ปุณญาดา  บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๖.๙๕ 

    

 






