
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. 

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร     ประธาน 
       และทรัพยากรบุคคล  

๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   
๓. นางสาวพยอม  ธนมี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสําราญ  ชูจันทร์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาววรรณา  เหมทานนท์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๖. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๗. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

     ๑๘.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธ์ิทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
     ๑๙.   นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

๒๐.    นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ   ผู้ปฏิบัติงานบริการ 

๒๑. นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายลําพูล  ธะนะนิล    ติดภารกิจอ่ืน 
 



๒ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุม  
และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
       - ไม่มี - 

 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง  คํารับรองการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    

          ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร และส่วนงานสามารถนําไป
กําหนดวิธีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป ท้ังน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ร่วม
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ค่าเป้าหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน 
ตัวบ่งช้ี 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

ส่วนท่ี ๑ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการท่ัว
ท้ังองค์กร (TSU๐๙) 

๑ ๔๐ ๓.๐๐ ๑.๒๐ 

ส่วนท่ี ๒ ผลลพัธ์ (หมวด ๗)     
๒.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
๑ ๕ ๓.๐๐ ๐.๑๕ 

๒.๒ ตัวบ่งช้ีจากการบริหารจัดการตามกระบวนการ 
หมวด ๑-๖  

๑๒ ๕๕ ๓.๐๐ ๑.๖๕ 

- ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ๑๒ 
- ตัวบ่งช้ีของส่วนงาน - 

คะแนนเฉล่ีย/รวมท้ังหมด ๑๔ ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

 
 



๓ 
 

 

ค่าเป้าหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่วนท่ี ๑ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการ 
           ท่ัวท้ังองค์กร (TSU๐๙) 

  

TSU๐๙ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการท่ัวท้ัง
องค์กร (ม.๗.๔ก-๕) 

N/A ระดับ ๓ 

เฉล่ียส่วนท่ี ๑  ๓.๐๐ 
ส่วนท่ี ๒ ผลลัพธ์ (หมวด ๗)   
๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
(๑) ผลลัพธ์ด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถ   
๗.๓ก-๓ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหน่งใน
ระดับท่ีสูงข้ึน (KPIs) 

ร้อยละ ๐ ร้อยละ ๐ 

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน
ท้ังหมด 

๐ คน ๐ คน 

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด ๒๒ คน ๑๙ คน 
(๒) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทํางาน   
๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการ
ทํางาน (KPIs, C.๑๑) 

N/A ค่าเฉลี่ย ๓.๒๕ 
  

(๓) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน   
๗.๓ก-๗ ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs) N/A ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ 
๗.๓ก-๘ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU๑๑) 

ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓ ร้อยละ ๖๕ 

๗.๓ก-๙ อัตราการลาออกของบุคลากรประจํา (KPIs, C.๕) ร้อยละ ๐ ร้อยละ ๐ 
 - จํานวนบุคลากรท่ีลาออก ๐ คน ๐ คน 
 - จํานวนบุคลากรท้ังหมด ๒๒ คน ๑๙ คน 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นํา   
๗.๓ก-๑๐ ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานท่ีได้รับ
การพัฒนา (KPIs, C.๑๐) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 - จํานวนผู้บริหารท้ังหมด ๑ คน ๑ คน 
๗.๓ก-๑๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามความจําเป็น
ของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (KPIs, C.๑๐) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 - จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง ๒๐ คน ๒๑ คน 
 - จํานวนบุคลากรท้ังหมด ๒๕ คน ๒๑ คน 
 
 

  



๔ 
 

 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล   
ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

  

(๑) ผลลัพธ์ด้านการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 

  

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนําองค์กร (KPIs) N/A ระดับ ๓ 
(๒) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกํากับดูแล   
๗.๔ก-๔ การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้นําสูงสุดและผู้นํา
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (KPIs, C.๘.๒) 

ระดับ ๔ ระดับ ๔ 

(๔) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม   
๗.๔ก-๗ จํานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (KPIs) ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
๗.๔ก-๘ จํานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และ
บุคลากร (KPIs) 

๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 

ข. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ    
(๑) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ   
๗.๔ข-๒ ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (KPIs, C.๙) 

ร้อยละ ๙๒.๓๐ ร้อยละ ๙๔.๒๙ 

 - จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย ๓๖ ตัวบ่งช้ี ๓๓ ตัวบ่งช้ี 
 - จํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมด ๓๙ ตัวบ่งช้ี ๓๕ ตัวบ่งช้ี 

เฉล่ียส่วนท่ี ๒  ๓.๐๐ 
เฉล่ียภาพรวมท้ังหมด  ๓.๐๐ 

 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามีบางตัวบ่งช้ีท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ต้องรายงานผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยด้วย ควรจัดทําสรุปตัวบ่งช้ีแยกประเภทระดับฝ่ายและ
ระดับมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและจัดเก็บข้อมูลรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป  
  

มติ รับทราบ และมอบคุณสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

        ๑.๒.๒  เรื่อง  การจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน 
 

                   สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เ ม่ือวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เสนอให้ บุคลากรพิจารณาเกณฑ์การจัดทําช้ี วัด 
ในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียน 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นน้ัน ในการน้ี บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
        ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรจัดกลุ่มของตัวช้ีวัด เช่น ความถูกต้องและ
ความรวดเร็ว และจําแนกประเภทตัวช้ีวัดตามประเภทงานให้ชัดเจน 
  
  มติ รับทราบ และมอบคุณธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
        ๑.๒.๓  เรื่อง  การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สืบสานประเพณีไทย 

 

นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา กําหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สืบสานประเพณีไทย ในวันพุธท่ี ๒๗  
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทําบุญตักบาตร ณ ลานกิจกรรมแอโรบิค  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้บริหารและบุคลากร ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สืบสานประเพณีไทย 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมลุ้นรางวัล 
ของขวัญปีใหม่ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. มอบของรางวัลการแข่งขันกีฬากิจกรรม 
ของบุคลากร และพิธีปิด 

มติ รับทราบ และมอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หารือการจัดรูปแบบซุ้มอาหารของ
ฝ่ายร่วมกับบุคลากรต่อไป 



๖ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  

                        เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ 
เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้จัดทํารายงานการประชุม โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมแล้วน้ัน ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเน่ือง   

   - ไม่มี  -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                          ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทํา ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ได้เช่ือมโยงกับ 
แผนการดําเนินงานตามระบบ EdPeX แผนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข แผนการเสริมสร้างค่านิยมหลัก  
แผนการส่ือสารของผู้นํากับบุคลากร และแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท้ังน้ี ร่าง แผนดังกล่าว ได้ผ่านท่ีประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๑ : ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

๑.๔  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากล 
ของอาจารย์ 
๑.๔.๑  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของอาจารย์ 

นําไปหารือต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ความท้าทายกลยุทธ์ท่ี ๒ : ความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
๒.๓  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
๒.๓.๓  โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้สร้างงานวิจัยมากข้ึน 

 
 
เพิ่มเติมกิจกรรมการออกประกาศ กนบ. เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย (แก้ไขฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ความท้าทายกลยุทธ์ท่ี ๔ : การบริหารจัดการเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

 

๔.๒.๑  โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
๑)  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
     - โครงการกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ : ซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ.
ฉบับใหม่ 
     - โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ : สร้างระบบพ่ีเล้ียงในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

๑. ตรวจสอบเวลาการจัดโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
และไม่ควรจัดในช่วงการสอบ 
๒. นําข้อเสนอแนะจากโครงการท่ีผ่านมาเพ่ือปรับปรุง
การพัฒนาการจัดในครั้งน้ี 

๓)  การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรองรับการก้าวสู่การเป็น e-university 
     - ระบบรับสมัครงานออนไลน์ 
     - ระบบสารสนเทศบุคลากร 
     - ระบบ e-performance 
     - ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน 
     - ระบบย่ืนคําขอมีบัตรออนไลน์ 
     - ระบบการปฏิบัติงานอกพ้ืนท่ี 

๑. ควรระบุเวลาการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้
ชัดเจนโดยประสานกับสํานักคอมพิวเตอร์ และต้องมี
การรายงานติดตามผลการดําเนินงาน โดยแผนงาน
และแผนเวลาต้องสัมพันธ์กัน 
๒. ระบบสารสนเทศบุคลากร ยังไม่มีข้อมูลความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร 

๔) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําของสาย
คณาจารย์ 

เล่ือนระยะเวลาการดําเนินงานถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการเช่ือมโยงระบบการกรอก
ภาระงาน 



๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๒ โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy 
University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy Workp;lace) 

เพิ่มเติมโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ
องค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (R2H)  
สําหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๔.๒.๓  โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัย 
     ๑)  โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 
          - โครงการเกษียณอายุราชการ 

ควรเพ่ิมกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 

๔.๕  พัฒนาการส่ือสารองค์กรให้ท่ัวถึงและสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
๔.๕.๑  โครงการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย 
๑)  การพัฒนาช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
      - การจัดทําบัตรอวยพร และสมุดบันทึก 
      - การจัดทําของท่ีระลึกของมาหวิทยาลัย 
      - การจัดทําส่ือและพัฒนาช่องทางการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

ควรวางแผนการจัดทํา ส.ค.ส. ให้ทันก่อนช่วงเทศกาล 
 
 

๔.๕.๒  โครงการสร้างระบบ/กระบวนการส่ือสารองค์กร 
เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานแบบบูรณาการ 
- การสํารวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ควรนําผลการสํารวจของปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๕ : ความม่ันคงทางการเงิน  
๕.๓  ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเน่ืองและการบริการวิชาการเชิง
พาณิชย์ 
๕.๓.๓ โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบารของบุคลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัย 
๕.๓.๔  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้แก่หน่วยงานภายนอก 

นําไปหารือต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

๕.๔  การจัดการต้นทุนและรายได้จากการจัดการศึกษา 
๕.๔.๓  โครงการปรับระบบการจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการรับ
คนในวัยทํางานเข้าศึกษามากขึ้น 
- ปรับระบบการคิดภาระงาน 
- ปรับระบบค่าตอบแทน 

นําไปหารือต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 

 



๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การจัดการความรู้ 

- การรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู้รอบ 
๙ และ ๑๒ เดือน 

- KM สัญจร 
- จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของฝ่าย 

 
 
ปรับกิจกรรม KM สัญจร เป็น การค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
โดยกําหนดแผนเวลาร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 มติ  

๑. เห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบผู้รับชอบโครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และตรวจสอบ

การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕  น. 
 

 
 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        เลขานุการ 

 
 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


