
รายงานการประชุมบคุลากรสังกัดฝา่ยบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๒๕ – ๑๕.๔๕ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๒ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช ชัน้ ๒ อาคารบริหารและสาํนกังานกลาง มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศกุระกาญจน์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร   ประธาน 
                                                                    และทรัพยากรบุคคล  

๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   
๓. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๕. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๖. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๗. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๘. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๙. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๑. นางสําราญ  ชูจันทร ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๒. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๔. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๕. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๖. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจรญิ   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๗.    นางสาวจิรญัญภา  ฤทธ์ิทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๘.    นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๙. นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ   ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๐. นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ    เจ้าหน้าที่บริหารงาน  เลขานุการ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาววัลภา ทับแก้ว    ไม่สามารถเช่ือมต่อสัญญาณประชุมทางไกลได้ 
๒. นายลําพูล  ธะนะนิล    ไม่สามารถเช่ือมต่อสัญญาณประชุมทางไกลได้ 

 



๒ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุม  
และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 
       - ไม่ม ี- 

 

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

    

          ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วน้ัน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 
 

ผลการดําเนนิงานภาพรวม 

คํารบัรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ส่วนที่ ๑ ระบบประกันคณุภาพการศึกษา CUPT QA ๓ ๑๕ ๓.๓๓ ๐.๕๐ 
ส่วนที่ ๒ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 

๔ ๒๐ ๓.๕๐ ๐.๗๐ 

ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หนา้ที/่พันธกิจ ๕ ๖๕ ๓.๒๐ ๒.๐๘ 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๐๐ ๓.๓๓ ๓.๒๘ 

 

ผลการดําเนนิงาน จําแนกตามตามบง่ชี ้

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ 
ส่วนที่ ๑ ระบบประกันคณุภาพการศึกษา (CUPT QA)    
C๘.๒  การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน/ผู้บริหารคณะ 

๓ ๔ ๔ 

C๙  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน ๓ ๔ ๓ 
C๑๐ บุคลากรได้รับการพัฒนา ๓ ๔ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๑ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๓๓ 



๓ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ 
ส่วนที่ ๒ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 

   

๑.๖.๓  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล 

๓ ๔ ๔ 

TSU๑๖  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) / เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

๓ ๔ ๔ 

TSU๑๗  การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสขุ (Happy 
Workplace) 

๓ ๔ ๓ 

๖.๒.๒  การเสริมสร้าง ปลูกฝงัค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอม
และสร้างวัฒนธรรม 

๓ ๔ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๒ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หนา้ที/่พันธกิจ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
สู่มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้   

   

๑. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  
(Happy Workplace) 

๓ ๔ ๓ 

๒. การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอม
และสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓ ๔ ๒ 

๓. การสื่อสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๓ ๔ ๔ 

๔. การพัฒนาระบบภาระงานของสายคณาจารย์ ๓ ๔ ๔ 
๕. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน

ในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
๓ ๔ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๓ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๓๓ 

 
มติ รับทราบ  



๔ 
 

 

        ๑.๒.๒  เรื่อง  ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ ๑.๖.๓ บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
                                   ความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล 

    

          ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖.๓  บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล และได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับ ๔ สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด ในการน้ี จึงแจ้งรายช่ือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองและผลักดันผลการดําเนินงานให้ฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 

๑. บุคลากรที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
- นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ 
- นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ 
- นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล 
- นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข 
- นางสาวปวีณา  จันทร์ประดิษฐ์ 

๒. บุคลากรที่มีจํานวนช่ัวโมงเรียนสูงสุด 
- นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล 
- นางปุณชรัสมิ์  บุญรักษา 
- นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ 

มติ รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
                        เม่ือวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และได้จัดทํารายงานการประชุม โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรได้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วน้ัน ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 



๕ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   
   - ไม่มี  -  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการฝา่ยบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                          ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทํา ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ได้เช่ือมโยงกับ
แผนการดําเนินงานตามระบบ EdPeX แผนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข แผนการเสริมสร้างค่านิยมหลัก  
แผนการสื่อสารของผู้นํากับบุคลากร และแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ควรปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือกําหนดเวลาดําเนินการให้ชัดเจน 
๒. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ควรเพ่ิมเติมโครงการพ่ีเลี้ยงสายคณาจารย์ และโครงการ 

กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ 
๓. โครงการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลพบปะผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

อาจดําเนินการนําข้อมูลไปช้ีแจงต่อที่ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล  
และให้ผู้ปฏิบัติงานระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ดําเนินการต่อเพ่ือรับข้อเสนอแนะมาให้ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการต่อไป 

๔. ควรสรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุใหม่ประจําเดือน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

 

 มติ   
๑. มอบคุณสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ ปรับปรุง ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจัดส่งให้บุคลากรปรับปรุงข้อมูลโดยส่งผลการ
พิจารณา ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดําเนินการเสนอของบประมาณ
เพ่ิมเติมไปยังฝ่ายแผนงานอีกคร้ัง 

 
 

๔.๒  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย                     
              สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามประกาศ      
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ซึ่งกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อเริ่มรอบการประเมินและมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงานแล้ว 
ในการน้ี จึงแจ้งให้บุคลากรจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยใช้เกณฑ์ตาม
เอกสารแนบเป็นแนวทางในการจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. เกณฑ์การประเมิน หัวข้อ ความถูกต้อง ควรพิจารณาเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ

ปริมาณภาระงานของบุคลากร  
๒. เกณฑ์การประเมิน หัวข้อ การส่งเอกสารประชุม/เปิดระบบให้กรรมการพิจารณาก่อนวัน

ประชุม อาจดําเนินการได้ยากและได้รับผลกระทบจากหลายด้าน เน่ืองจาก เอกสาร 
การประชุมบางเรื่อง ยังไม่สามารถส่งให้กรรมการพิจารณาได้ตามท่ีกําหนด เพราะยังอยู่
ในระหว่างการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล จึงเห็นควรให้นําเอาประสิทธิผลของการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมมาเป็นตัวช้ีวัดแทน 

  



๗ 
 

 

 
 มติ   
              มอบบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พิจารณตัวบ่งช้ีในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และจัดส่งข้อเสนอแนะไปยังคุณธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕  น. 
 
 

 
 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        เลขานุการ 

 
 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


