
รายงานการประชุมบคุลากรสังกัดฝา่ยบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๓๕ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๒ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมปาริฉัตร ชัน้ ๒ อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร 
 ----------------------------  
ผู้มาประชุม 

๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประธาน   
๒. นางสาวพยอม  ธนม ี    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๔. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๕. นางสาววัลภา  ทับแก้ว    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๖. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๗. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๘. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๙. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๐. นางสําราญ  ชูจันทร ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๑. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๒. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
๑๓. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๔. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

     ๑๕.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธ์ิทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
     ๑๖.   นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

๑๗.    นางมนัสนันท์  แก้วคีรีวรรณ   ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๑๘.    นายสรุศักด์ิ  วงศ์สันติ    เจ้าหน้าที่บริหารงาน  เลขานุการ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   ลา 
๒. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจรญิ   ติดภารกิจอ่ืน 
๓. นายลําพูล  ธะนะนิล    ติดภารกิจอ่ืน 

 
 



๒ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุม  
และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 
        ๑.๑.๑  เรื่อง  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  

                                   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
        การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างนางสาววณิภา ทับเที่ยงและนายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 
๒. เห็นชอบกรอบตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 

สังกัดสํานักคอมพิวเตอร์ 
๓. เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. เห็นชอบในหลักการของ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล และการตรวจสุขภาพประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  
นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๘. เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นตํ่าของ
คณาจารย์ประจํา (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้
รวมสาระของร่างประกาศน้ีเข้ากับ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
ขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจํา (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อยู่ภายใต้
ประกาศฉบับเดียว ก่อนออกเป็นประกาศต่อไป 

๙. เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์
ประจํา (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้รวมสาระของ
ร่างประกาศน้ีเข้ากับ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์
ประจํา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อยู่ภายใต้ประกาศฉบับเดียว 
ก่อนออกเป็นประกาศต่อไป 

๑๐. เห็นชอบในหลักการของร่าง ข้อบังคับ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการขยายระยะเวลาเกษียณอายุเป็นคราวละไม่เกิน 
๒ ปีงบประมาณ และควรนําเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

 
มติ รับทราบ  

  
๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง  โครงการ “TSU Family Car Rally” 
         

        คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ร่วมกับ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
กําหนดจัดโครงการ “TSU Family Car Rally”  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดเส้นทาง  
วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง – มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กําหนดรับสมัครภายในวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ สําหรับรายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

      มติ  รับทราบ  
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        ๑.๒.๒  เรื่อง  โครงการอธิการบดีพบประชาคม 
 

        คุณอ้อยอุสา  ฉัตรทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
กําหนดจัดโครงการอธิการบดีพบประชาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งจะเป็นการพบปะบุคลากรจากวิทยาลัย
นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานอ่ืน และส่วนงานวิทยาเขตสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๓๕๖ คน 
สําหรับวิทยาเขตพัทลุง จะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

      มติ  รับทราบ  
 
        ๑.๒.๓  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

                                   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน (๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ –  
                                   ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

  
 ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานมายังนายสุรศักด์ิ วงศ์สันติ ดังน้ี 

 -  ระดับฝ่าย ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
          -  ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบ 
TSU HR 

ส่วนที่ ๑ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้ง
องค์กร (TSU๐๙) 

   

TSU๐๙ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้ง
องค์กร (ม.๗.๔ก-๕) 

- ระดับ ๓ สุรศักด์ิ 

ส่วนที่ ๒ ผลลพัธ์ (หมวด ๗)    
๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า    
ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน     
(๑) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน 

   

๗.๒ก-๑๑ ร้อยละข้อร้องเรียนที่ดําเนินการกลั่นกรอง/พิจารณา
แก้ไขตามข้ันตอน ภายใน ๑๕ วัน (KPIs) 

ร้อยละ ๘๐ - นนทพัทธ์ 

    



๕ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบ 
TSU HR 

๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร    
ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บคุลากร      
(๑) ผลลัพธ์ด้านอัตรากําลงัและขีดความสามารถ    
๗.๓ก๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(KPIs, C.๕) 

ร้อยละ ๕๐ - ปุณชรัสมิ ์

๗.๓ก-๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
(KPIs, C.๕) 

ร้อยละ ๒๘ - ปุณชรัสมิ ์

๗.๓ก-๓ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น (KPIs) 

ร้อยละ ๑๙ ร้อยละ ๐ ธิดา 

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
ทั้งหมด 

- ๐ คน  

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด - ๑๙ คน  
๗.๓ก-๔  จํานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (KPIs)  - อ้อยอุสา 

- ระดับชาติ  -  
- ระดับนานาชาติ  -  

(๒) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทํางาน    
๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการ
ทํางาน (KPIs, C.๑๑) 

ค่าเฉล่ีย 
๓.๒๕ 

ค่าเฉล่ีย 
๓.๒๕ 

ปุณญาดา 

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพนั    
๗.๓ก-๗ ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs) ค่าเฉล่ีย 

๓.๒๕ 
ค่าเฉล่ีย 
๓.๗๐ 

ปุณญาดา 

๗.๓ก-๘ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU๑๑) 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ ปุณญาดา 

(๔) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาํ    
๗.๓ก-๙ ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนา (KPIs, C.๑๐) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

อ้อยอุสา 

 - จํานวนผู้บรหิารทั้งหมด  ๑ คน  
๗.๓ก-๑๐ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจําเป็น
ของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (KPIs, C.๑๐) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ อ้อยอุสา 

 - จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง - ๒๑ คน  
 - จํานวนบุคลากรท้ังหมด - ๒๑ คน  
 
 
 

   



๖ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบ 
TSU HR 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนําองคก์ารและการกํากับดูแล    
ก. ผลลพัธ์ด้านการนาํองค์กร การกํากับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(๑) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสรา้งความผูกพันกับบุคลากร 
ผู้เรียน และลกูค้ากลุ่มอ่ืน 

   

๗.๔ก-๑ ระดับการรับรู้และเขา้ใจทิศทางการนําองค์กร (KPIs) ระดับ ๓* หัวหน้าฝ่าย 
(๒) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกํากับดูแล    
๗.๔ก-๒  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (KPIs, C๘.๒) EB๙  
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗๕ คะแนน - ลลิดา 

๗.๔ก-๔ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นําสูงสุดและผู้นํา
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (KPIs, C.๘.๒) 

- ระดับ ๔ สุรศักด์ิ 

(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม    
๗.๔ก-๗ จํานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (KPIs) 0 ครั้ง* นนทพัทธ์ 
๗.๔ก-๘ จํานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และ
บุคลากร (KPIs) 

0 ครั้ง* นนทพัทธ์ 

ข. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(๑) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ    
๗.๔ข-๒ ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (KPIs, C.๙) 

- ร้อยละ 
๙๔.๒๙ 

สุรศักด์ิ 

 - จํานวนตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย - ๓๓ ตัวบ่งช้ี  
 - จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด - ๓๕ ตัวบ่งช้ี  

เฉลี่ยส่วนที่ ๒  ๓.๐๐  
เฉลี่ยภาพรวมทั้งหมด  ๓.๐๐  

 *ตัวบ่งช้ีที่ฝ่ายลงนามและต้องรายงานผลในระดับมหาวิทยาลัย 
  

      มติ  รับทราบ  
 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

                        เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้จัดทํารายงานการประชุม โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมแล้วน้ัน ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   
   - ไม่มี  -  

 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑  เรื่อง  พจิารณาการติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกลาง 

                        และทรัพยากรบคุคล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน (๑ สงิหาคม ๒๕๖๐  
                        – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปี น้ัน ในการน้ี ประธานได้ตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๑  
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตท่ีได้ใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

     

๑.๔ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ
สมรรถนะสากลของอาจารย์ 
๑.๔.๑  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของ
อาจารย์ 

    
 

 
 

 
 
มอบคุณอ้อยอุสา ฉัตรทอง  
จัดโครงการ 



๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๒ 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

     

๒.๓  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ 
๒.๓.๓  โครงการปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร 
สายวิชาการได้สร้างงงานวิจัยมากข้ึน 

 
 
 
 

    
 
 
การออกประกาศ กนบ. เร่ือง 
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของ
ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
กําหนดสัดส่วนของภาระงาน
แต่ละด้านตามกรอบท่ีกําหนด 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๔ 
การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

     

๔.๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

     

๑. การประเมินประสิทธิผล
กระบวนการปลูกฝังพฤติกรรม/
คุณลักษณะของบุคลากรท่ี
สอดคล้องตามค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย 

     

๒. การประเมินประสิทธิผลของระบบ/
กระบวนการสื่อสารของผู้นํา 
(ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร/การรับรู้
จากการสื่อสารของผู้นํา 

    จะต้องมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

     



๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

๓. การพัฒนาระบบการคิดภาระงาน
ของคณาจารย์ 

    มีการคิดระบบภาระงานของ
คณาจารย์ตามประกาศ กบม. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคิด
ภาระงานของคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๔. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข : การสร้างสุขภาวะของ
องค์กร 

    รอการประเมินผ่านระบบ 
Happinometer  

๕. ปัจจัยท่ีทําให้บุคลากรมุ่งม่ัน ทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน หรือร่วมพัฒนา
องค์กร 

    อาจต้องมีการทําวิจัย 

๖. การประเมินประสิทธิผลของระบบ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
(รูปแบบการสนับสนุนการพัฒนา 
และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์) 

    ต้องมีการสํารวจข้อมูลเพ่ิมเติม 
เนื่องจากข้อมูลท่ีสํารวจเดิม
ได้รับข้อมูลมาน้อย โดยอาศัย
ความร่วมมือจากเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

๔.๒  พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข และมีวัฒนธรรองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

     

- โครงการกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
พบคณาจารย์ : ซักซ้อมความเข้าใจ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ 

    กําหนดจัดเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

- การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ : สร้างระบบ
พ่ีเลี้ยงในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

    ควรระบุกระบวนงานท่ี
ดําเนินงาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน Show & Share 

    กําหนดจัดวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๑๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๑) ระบบสารสนเทศบุคลากร 

(การเข้าถึงระบบของ
เจ้าหน้าท่ีบุคคลประจํา
หน่วยงาน ผลงานทางวิชาการ 
ทุนการศึกษาต่อ) 

๒) ระบบ e-performance  
(สายคณาจารย์สายสนับสนุน) 

๓) ระบบย่ืนคําขอมีบัตรออนไลน์ 
๔) ระบบการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

    - สํานักคอมพิวเตอร์  
ได้ปรับแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหม่ 
 ทําให้บางระบบไม่
สามารถดําเนินการได้ทัน
ในปีการศึกษา 

- ระบบสารสนเทศ
บุคลากร จะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ 

- ระบบ e-performance 
ตอนน้ีสํานักคอมพิวเตอร์
ดําเนินการเฉพาะสาย
คณาจารย์ แต่สาย
สนับสนุนยังไม่
ดําเนินการ 

- ระบบย่ืนคําขอมีบัตร
ออนไลน์ จะดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- ระบบการปฏิบัติงานนอก
พ้ืนท่ี สํานักคอมพิวเตอร์
พัฒนาเรียบร้อยแล้ว  

- ควรทําหนังสือถึงสาํนัก
คอมพิวเตอร์เพ่ือชี้แจง
แผนดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

     



๑๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระ
งานขั้นตํ่า 

    ออกประกาศ กนบ. เร่ือง 
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของ
คณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
กําหนดสัดส่วนของภาระงาน
แต่ละด้านตามกรอบท่ีกําหนด 
เรียบร้อย 

- การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับ 

    - มีการออกประกาศ กนบ. 
กบม. อย่างต่อเนื่องใน
รอบปีการศึกษา 

๔.๒.๒ โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข (Happy University) : 
มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy 
Workplace) 

-  โครงการรณรงคม์หาวิทยาลัย
ปลอดบุหร่ี 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

- วิทยาเขตสงขลา และ
พัทลุง กําหนดจัดใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- โครงการรู้เลือก รู้กิน รู้ภัย ลดพุง 
ลดโรค 

    - อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงานของคณะ
พยาบาลศาสตร์  

- โครงการส่งเสริมการออมและการ
วางแผนการเงิน 

    - วิทยาเขตสงขลา 
ดําเนินการแล้ว  
คงเหลือแต่วิทยาเขต
พัทลุง 

- โครงการมหาวิทยาลัยปันน้ําใจสู่
น้อง : ห้องสมุดโรงเรียนรอบร้ัว
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต
สงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

    - สํานักหอสมุดดําเนินการ
แล้ว 

 
 

     



๑๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- โครงการ “รณรงค์ ขับ-ซ้อน 
มอเตอร์ไซด์ใส่หมวกกันน็อค” 

    - วิทยาเขตพัทลุง 
ดําเนินการแล้ว ส่วน
วิทยาเขตสงขลา กําหนด
จัดในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น 

    - กําหนดจัดในวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
วิทยาเขตสงขลา 

    - กําหนดจัดในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
วิทยาเขตพัทลุง 

    - ดําเนินการแล้ว 

- โครงการณรงค์ ครอบครัวเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด ใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

    - วิทยาเขตสงขลา ทํา
โครงการมาแล้ว ส่วน
วิทยาเขตพัทลุงกําหนด
จัดในเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- โครงการณรงค์ ละ เลิก งด ด่ืมสุรา 
ทําความดี 

    - ท้ังสองวิทยาเขต ทํา
โครงการมาแล้ว 

- โครงการ Sharing Day : ถอด
บทเรียนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
กับหน่วยงานภายนอก 

    - ยังไม่กําหนดวัน
ดําเนินการ 

- โครงการนิสิตต้นแบบ     - จะดําเนินการในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ท้ังสองวิทยาเขต 

- การประเมินดัชนีความสุขของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/ประสาน
การประเมินดัชนีความสุขจากทุก
ส่วนงาน ฝ่าย งาน ของ
มหาวิทยาลัย 

    -  

 
 

    -  



๑๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

๔ .๒ .๓ โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core 
Value) ของมหาวิทยาลัย 

- โครงการเกษียณอายุราชการ 

 
 
 
 

    

- โครงการสํารวจพฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก/
วัฒนธรรมองค์กร 

    สามารถ เพิ่ ม เ ติ มกิ จ ก ร รม
ทําบุญเซ่นไหว้ปู่ เลียบ  เป็น
กิ จ ก ร ร ม บ่ ม เ พ า ะ แ ล ะ
เสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ได้ 

๔.๕ พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ท่ัวถึงและ
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท่ี ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัย    
   -   ก า ร จั ด ทํ า บั ต ร อ ว ย พ ร ปี ใ ห ม่ 
       และสมุดบันทึก 

 
 
 
 

    

- การจัดทําของท่ีระลึก (โถเบญจรงค์ 
ปากกา) 

     

- การจัดทําสื่อและพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

     

- ก า ร จั ด ทํ า จ ด ห ม า ย ข่ า ว  TSU 
Newsletter  

    กําหนดออก ๓ เดือน/คร้ัง 

- การจัดทําวีดิทัศน์เพ่ือสื่อสารบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

    กําหนดออก ๓ เดือน/คร้ัง 

- ก า ร สํ า ร ว จ ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

     

- โครงการอธิการบดีพบประชาคม      
- โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่      
- การสัมมนาผู้บริหารสายคณาจารย์      
- การสัมมนาผู้บริหารสายสนับสนุน     ยกเลิก 
- การสัมมนาประธานสาขา/ประธาน

หลักสูตร 
    ยกเลิก 

 
 

     



๑๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๕ : ความม่ันคง
ทางการเงิน 

     

๕.๓.๓ โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบของ
บุคลากรของนิสิตของมหาวิทยาลัย 

    หารือรองอธิการบดี 

๕.๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศํกยภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นท่ี
ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภายนอก 

    หารือรองอธิการบดี 

๕.๔.๓  โครงการปรับระบบการจัดการศึกษาให้
เอ้ือต่อการรับคนในวัยทํางานเข้าศึกษามากข้ึน 
- ปรับระบบการคิดภาระงาน 
- ปรับระบบค่าตอบแทน 

    หารือรองอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
พัฒนาการดํา เนินงานเ พ่ือส่ ง เสริมและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

- การบริหารความเสี่ยง     อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน 
เร่ือง การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- การจัดการความรู้     - จะมีค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
-   ตัดกิจกรรม KM สัญจร 

- การประกันคุณภาพการศึกษา     เตรียมการรายงานรอบ  
๙ เดือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมี
ความสุขในการทํางาน 

     

๑) การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

 
 
 

  
 

 

 
 
 

ปรับแผน 



๑๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดําเนินการแล้ว อยู่

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

    จัดโครงการ Google App  
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒) การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
- โ ค ร งก า รป รับป รุ ง สภาพแวดล้ อม

สํานักงาน 

     

๓) การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กร 

- โครงการสร้ า ง เค รือ ข่ าย เจ้ าหน้ า ท่ี
ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

 
 
 

    
 
กําหนดจัด ๔ คร้ัง ดําเนินการ
แล้วจํานวน ๒ คร้ัง 

- โครงการรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเนื่อง
ในวันสูงอายุของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

    - 

- โครงการ เข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา 
และกีฬาสามัคคี ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

    - 

รวม  ๑๐ - ๑๖ ๙  
ร้อยละ ๒๘.๕๗ - ๔๕.๗๑ ๒๕.๗๑  

 
มติ มอบผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เร่งดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  เรื่อง  การทําเสื้อฝ่าย 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะจัดทําเสื้อให้บุคลากรในฝ่ายได้สวมใส่เพ่ือทํา
กิจกรรมของหน่วยงานร่วมกัน ทั้งน้ี การเลือกประเภทเสื้อโปโลหรือเสื้อบาติก จะนําไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 
มติ   รับทราบ 

 
 
 



๑๖ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕  น. 
 

 
 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        เลขานุการ 

 
 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


