
รายงานการประชุมบคุลากรสังกัดฝา่ยบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร ชัน้ ๒ อาคารบรหิารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลงุ 

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

๑. อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา 
๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 
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.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธ์ิทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
     ๑๘.   นางสุภาพร  สิกพันธ์   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

๑๙.   นางมนัสนันท์  แก้วครีีวรรณ  ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๐.   นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ   เจ้าหน้าที่บริหารงาน  เลขานุการ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาววัลภา  ทับแก้ว   ระบบสัญญาณขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อกรุงเทพมหานครได้ 
๒. นายลําพูล  ธะนะนิล   ระบบสัญญาณขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อกรุงเทพมหานครได้

  
 



๒ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุม  
และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 
 - ไม่ม ี– 
  
๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

                                   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ –  
                                   ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

  
 ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานมายังนายสุรศักด์ิ วงศ์สันติ ดังน้ี 

 -  ระดับฝ่าย ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
          -  ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
   ทั้ ง น้ี  ไ ด้ แนบรายงานผลการ ดํ า เ นินงานตามคํ า รั บ รองการป ฏิ บั ติ ง าน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) มาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ตัวบ่งชี ้ TSU HR ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ส่วนที่ ๑ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร (TSU๐๙) 

     

TSU๐๙ การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่ว
ทั้งองค์กร (ม.๗.๔ก-๕) 

- - ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๒ 

สุรศักด์ิ 

ส่วนที่ ๒ ผลลพัธ์ (หมวด ๗)      
๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า      
ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน       
(๑) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

     



๓ 
 

 

ตัวบ่งชี ้ TSU HR ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

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

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๐ 

- - นนทพัทธ์ 

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

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๕๑.๓๙ 

- - ปุณชรัสมิ ์

๗.๓ก-๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (KPIs, C.๕) 

ร้อยละ 
๒๘ 

ร้อยละ 
๒๖.๙๘ 

- - ปุณชรัสมิ ์

๗.๓ก-๓ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้ (KPIs) 

ร้อยละ 
๑๙ 

ร้อยละ 
๑๙.๕๔ 

ร้อยละ 
๑๕.๗๙ 

ร้อยละ 
๑๕.๗๙ 

ธิดา 

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
ทั้งหมด 

- ๗๖ 
คน 

๓ คน ๓ คน  

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด - ๓๘๙ 
คน 

๑๙ คน ๑๙ คน  

๗.๓ก-๔  จํานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (KPIs) ร้อยละ 
๒.๕๐ 

ร้อยละ 
๑.๙๓ 

- - อ้อยอุสา 

- ระดับชาติ ร้อยละ 
๑.๕๐ 

ร้อยละ 
๑.๕๐ 

- -  

- ระดับนานาชาติ ร้อยละ 
๑ 

ร้อยละ 
๐.๔๓ 

- -  

(๒) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทํางาน      
๗.๓ก-๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศ
การทํางาน (KPIs, C.๑๑) 

ค่าเฉล่ีย 
๓.๒๕ 

N/A ค่าเฉล่ีย 
๓.๒๕ 

N/A ปุณญาดา 

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

๓.๒๕ 
N/A ค่าเฉล่ีย 

๓.๗๐ 
N/A ปุณญาดา 

๗.๓ก-๘ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU๑๑) 

ร้อยละ 
๖๕ 

N/A ร้อยละ 
๖๕ 

N/A ปุณญาดา 

(๔) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาํ      
๗.๓ก-๙ ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา (KPIs, C.๑๐) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๓๐.๖๙ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

อ้อยอุสา 

 - จํานวนผู้บรหิารทั้งหมด ๑๐๑ คน ๓๑ คน ๑ คน ๑ คน  



๔ 
 

 

ตัวบ่งชี ้ TSU HR ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

๗.๓ก-๑๐ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
จําเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (KPIs, 
C.๑๐) 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๓๖.๔๓ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๕๒.๓๘ 

อ้อยอุสา 

 - จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง - ๓๗๓ ๒๑ คน ๑๑ คน  
 - จํานวนบุคลากรท้ังหมด - ๑,๐๒๔ 

คน 
๒๑ คน ๒๑ คน  

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนําองคก์ารและการกํากับดูแล      
ก. ผลลพัธ์ด้านการนาํองค์กร การกํากับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

     

(๑) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสรา้งความผูกพันกับ
บุคลากร ผูเ้รยีน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

     

*๗.๔ก-๑ ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนําองค์กร 
(KPIs) 

ระดับ  
๓ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๒ 

หัวหน้าฝ่าย 

(๒) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกํากับดูแล      
๗.๔ก-๒  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (KPIs, C๘.๒) EB๙  
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗๕ 
คะแนน 

N/A - - ลลิดา 

๗.๔ก-๔ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นําสูงสุดและ
ผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัย (KPIs, C.๘.๒) 

- - ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๒ 

สุรศักด์ิ 

(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม      
*๗.๔ก-๗ จํานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
(KPIs) 

๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง นนทพัทธ์ 

*๗.๔ก-๘ จํานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อ
คณาจารย์และบุคลากร (KPIs) 

๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง นนทพัทธ์ 

ข. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ       
(๑) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ      
๗.๔ข-๒ ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี (KPIs, C.๙) 

  ร้อยละ 
๙๔.๒๙ 

ร้อยละ 
๒๘.๕๗ 

สุรศักด์ิ 

 - จํานวนตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย - - ๓๓  
ตัวบ่งช้ี 

๑๐  
ตัวบ่งช้ี 

 

 - จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด - - ๓๕  
ตัวบ่งช้ี 

๓๕ ตัว
บ่งช้ี 

 

เฉลี่ยส่วนที่ ๒   ๓.๐๐   
เฉลี่ยภาพรวมทั้งหมด   ๓.๐๐   

 *ตัวบ่งช้ีที่ฝ่ายลงนามและต้องรายงานผลในระดับมหาวิทยาลัย 



๕ 
 

 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรกําหนดคําอธิบายตัวช้ีวัดที่ ๗.๒ก-๑๑ ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดําเนินการกลั่นกอง/

พิจารณาแก้ไขตามข้ันตอน ภายใน ๑๕ วันให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นระดับผลกระทบของ 
ข้อร้องเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการแก้ไข  

๒. ควรเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าศูนย์รับข้อร้องเรียน และผู้ช่วยอธิการบดี
ทีได้รับมอบหมายตามองค์ประกอบการของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน  
เน่ืองจากตําแหน่งดังกล่าวยังว่างอยู่  

๓. ควร ติ ดตาม ข้ อมู ล ใน ตั ว บ่ ง ช้ี ที่ ต้ อ ง ขอข้ อมู ล จ ากคณะ /ห น่ วย ง าน ใ ห้ ค รบ  
เพราะบางส่วนงาน/หน่วยงานที่ ไม่รายงานข้อมูลมาตามที่ กําหนด อาจมีข้อมูล  
และเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รายงานผลแจ้งรองอธิการบดีทราบด้วย 

๔. ข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากรต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาตามความจําเป็นของ
ส่วนงาน/หน่วยงาน หรืออาจได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาด้วยตนเอง  

 
      มติ  รับทราบ  
 

          ๑.๒.๒  รายงานสถานะการเงินคงเหลือของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ไ ด้จัดทํารายงานสถานะการเ งิน 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจําแนกประเภทตามเงิน 
อุดหนุนรั ฐบาล   เ งินรายไ ด้   เ งินรับฝาก  เ งินกองทุน  เ งินบริจาค  และรายไ ด้บริการ วิชาการ  
ณ  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าจ้างชั่วคราว ๕๕๕,๕๐๐.๐๐ ๔๖๒,๙๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑๖.๖๗ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๕๒๗,๐๐๐.๐๐ ๕๒๖,๖๕๙.๕๖ ๙๙.๙๔ ๓๔๐.๔๔ ๐.๐๖ 
เงินอุดหนุน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๔๖,๒๑๐.๐๐ ๙๖.๔๕ ๕๕๓,๗๙๐.๐๐ ๓.๕๕ 

รวม ๑๖,๖๘๒,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๐๓๕,๗๖๙.๕๖ ๙๖.๑๓ ๖๔๖,๗๓๐.๔๔ ๓.๘๗ 
 

 



๖ 
 

 

เงินรายได้ 

หมวด งบประมาณ เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๔๐๕,๐๑๐.๐๐ ๗๘๓,๑๕๗.๓๕ ๕๕.๗๔ ๖๒๑,๘๕๒.๖๕ ๔๔.๒๖ 
ค่าสาธารณูปโภค ๑๙๐,๘๐๐.๐๐ ๙๒,๘๔๖.๙๗ ๔๘.๖๗ ๙๗,๙๕๓.๐๓ ๕๑.๓๓ 
เงินอุดหนุน ๔,๓๔๘,๕๕๐.๐๐ ๓,๗๒๑,๘๗๐.๕๒ ๘๕.๕๙ ๖๒๖,๖๗๙.๔๘ ๑๔.๔๑ 
รายจ่ายอ่ืน ๑,๒๔๗,๘๙๐.๐๐ ๖๗๘,๗๐๙.๙๐ ๕๔.๓๙ ๕๖๙,๑๘๐.๑๐ ๔๕.๖๑ 

รวม ๗,๑๙๒,๒๕๐.๐๐ ๕,๒๗๖,๕๘๔.๗๔ ๗๓.๓๗ ๑,๙๑๕,๖๖๕.๒๖ ๒๖.๖๓ 
 

หมวด งบประมาณ เบิกจ่าย 
คิดเป็น 
ร้อยละ คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เงินรับฝาก ๕๗,๓๒๔,๓๒๑.๒๔ ๓,๕๕๙,๑๖๑.๑๘  ๕๓,๗๖๕,๑๖๐.๐๖  
เงินกองทุน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๙๕,๖๐๔.๐๙  ๖๐๔,๓๙๕.๙๑  
เงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๐๐  
รายได้บริการวิชาการ ๑,๘๔๐.๐๐ ๐.๐๐  ๑,๘๔๐.๐๐  

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒ ) 

 

มติ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและ 
เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 
 
            ๑.๒.๓  การคนืเงนิทดรองจ่ายของฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

   คุ ณพณวรรณ   ยามา เ จ ริ ญ  แจ้ ง ใ ห้ ทร าบ ว่ า บุ คลากรสามารถ ยื ม เ งิ น 
ทดรองจ่ายของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอให้รีบ
ดําเนินการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากต้องรีบดําเนินการส่งคืนเงินยืมของหัวหน้าฝ่าย  
  
     มติ  รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

            ๑.๒.๔  รายงานการเขา้ร่วมงาน Happy Workplace Forum ภาคใต้  
                                        หัวข้อ “โรงงาน บายใจ” 
 
   ค ุณป ุณญาดา   ส ุวรรณมณี และค ุณพยอม   ธนม ี ได ้เข ้าร ่วมงาน  Happy 
Workplace ภาคใต้ หัวข้อ “โรงงาน บายใจ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ คุณปุญญาดา  สุวรรณมณี 
ได้รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการทํางานที่สั ้นและกระชับ ทําให้ 
นักสร้างสุของค์กรแห่งความสุขไม่หลงทาง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. กลุ ่ม เป ้าหมาย  ได ้แก ่ บร ิษ ัท/โรงงาน  และมหาว ิทยาล ัยใกล ้เค ียงก ับ
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ 

๓. รูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายและเล่าเรื่อง 
๔. วิทยากร โดย นพ. ชาญวิทย์  วสันธนารัตน์  บริษัท แม่นํ้าสแตนเลสไวร์ จํากัด 

(มหาชน)  บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จํากัด  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด 
บร ิษ ัท  ร ิก ิ การ ์เม ้นส ์ จําก ัด  บร ิษ ัทสงขลาแคนนิ ่ง  จําก ัด  (มหาชน )  
บริษัท ฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตด้ิงกู๊ดส์ จํากัด 

๕. ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขใน
ยุค ๔.๐ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งจะทําให้องค์กรถูกกระตุ้นให้พัฒนา
มากขึ้น เป็นผลดีต่อองค์กรที่จะเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึน  

 
แนวทางที่องค์กรควรดาํเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุค ๔.๐ ดังนี้ 

ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน กิจกรรม 
๑. ก า ร พ ัฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง

พนักงาน 
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จํากัด โครงการ “ยิ ่งรู ้มาก ยิ ่งภาคภูมิ (Happy 

Brain)  โดยพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ/
ร ะบบ ใน ง านประจํ า ว ัน  (ฟ ัง ค ์ชั ่น ใน
โปรแกรม Excel / การบันทึก Log File 
ภารกิจประจําวัน) 

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ํา 
จํากัด 

โครงการ “ว ิทยาลัยในโครงงาน” โดย
บริษ ัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น และสนับสนุน
การศึกษาในสายวิชาชีพ 



๘ 
 

 

ลําดับ หัวข้อ หน่วยงาน กิจกรรม 
๒. การจัดการการเงิน บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จํากัด โครงการ “๓ พ.เพ่ือความสุข ประกอบด้วย 

พ.๑ พ้นทุกข์  พ.๒ พอเพียง พ.๓ เพ่ิมสุข 
บริษ ัท แม่น้ําสแตนเลสไวร์ 
จํากัด 

โครงการ (กองทุน) ออมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงานออมเงิน เช่น กองทุนเปิดให้
พนักงานซื้อหุ้นปีต่อปี การปลูกผักปลอด
สารพิษ พร้อมกับสร ้างเวทีแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้  การนําผักที ่ปลูกมาเป็น
อาหารกลางวันในโครงการ อาหารกลางวัน 
๙ บาท...แบ่งปันความสุข 

๓. ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม ส ุข ภ า พ ข อ ง
พนักงาน 

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

โครงการ “ยืดเส้น ยืดสาย ออกกําลังกาย
กับ SCC (SCC We Care For Your Health) 
ซึ ่งช่วยลดการลาป่วยจากการปวดเมื ่อย
กล้ามเนื้อของพนักงานสายการผลิต และ
ทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด โครงการ Fit & Furious เป็นกิจกรรมให้
พน ักงานรวมท ีมก ันแข ่งข ันลดน้ําหน ัก
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

๔. การส ่ง เ สร ิมความอบ อุ ่น ใน
ครอบครัวและนมแม่ 

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด 

ม ีสถานที ่ร ับ เลี ้ย ง เด ็ก  เ พื ่อ ให ้ล ูกของ
พนักงานได้รับการดูแลจากพ่อแม่ 

บริษ ัท ฟุตบอลไทยสปอร์ต
ด้ิงกู๊ดส์ จํากัด 

โครงการ FBT หนูน้อยเนอร์สเชอรี่ ด้วย
การรับดูแลลูกของพนักงานอายุ ๑-๔ ขวบ
ในวันจันทร์-เสาร์ ตั ้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – 
๑๙ .๓๐ น. / กิจกรรมวันพ่อและวันแม่ 
ก ิจ ก ร ร ม ว ัน เ ด ็ก  ว ัน ว า เ ล น ไ ท น ์  
วันครอบครัวสุขสันต์ เป็นต้น 

๕. การส่งเสริมสติในการทํางาน บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม 
จํากัด 

กิจกรรมนําว ัดเข ้ามาสู ่บร ิษ ัทกับการนํา
พนักงานไปวัด 

๖. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ความ
ผูกพันต่อองค์กร 

- - การจ ัดตั ้งหน ่วยงาน  หรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานเรื่องการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพันขององค์กร 
- การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความผูกพันต่อองค์กร 
- การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทํางาน
เป็นทีม และลดความเหลื่อมล้ําในองค์กร 



๙ 
 

 

 
     มติ  รับทราบ และควรนํากิจกรรมบางเรื่องไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคลในปีต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
                        เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

ตามท่ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 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 ๑๒ เดือน (๑ สงิหาคม ๒๕๖๐  
                        – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

 

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

 
 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๑  
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตท่ีได้ใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

     



๑๐ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 
 

๑. 

๑.๔ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ
สมรรถนะสากลของอาจารย์ 
๑.๔.๑  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ของอาจารย์ 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

 
 
ดําเนินการโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร – 
๓๐ ชั่วโมง (มิถุนายน – 
กันยายน ๒๕๖๑) 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๒ 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

     

 
 
 

๒. 

๒.๓  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ 
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 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๓ ) พ .ศ .  ๒๕๖๐ โดย
กําหนดสัดส่วนของภาระงานแต่
ละด้านตามกรอบท่ีกําหนด 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ี ๔ 
การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

     

 ๔.๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

     

๓. ๑. การประเมินประสิทธิผล
กระบวนการปลูกฝังพฤติกรรม/
คุณลักษณะของบุคลากรท่ี
สอดคล้องตามค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ 
ปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยม
หลัก 

    ควรกําหนดค่าเป้าหมายให้
ชัดเจน 



๑๑ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- ประเมินติดตาม และ
ปรับปรุงกระบวนการ 

๔. ๒. การประเมินประสิทธิผลของ
ระบบ/กระบวนการสื่อสารของ
ผู้นํา (ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร/
การรับรู้จากการสื่อสารของผู้นํา 
- ปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร

ของผู้นํากับบุคลากร 
- ประเมินประสิทธิผลของ

ระบบ/กระบวนการสื่อสาร
ของผู้นํา 

    กําหนดให้ตอบแบบสอบถาม 
เร่ือง การรับรู้ทิศทางขององค์กร
ของบุคลากร ภายในวันท่ี ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๕. ๓. การพัฒนาระบบการคิดภาระงาน
ของคณาจารย์ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ

สําหรับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานของ
คณาจารย์ 

    มีการคิดระบบภาระงานของ
คณาจารย์ตามประกาศ กบม. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคิด
ภาระงานของคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. ๔. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข : การสร้างสุขภาวะของ
องค์กร 
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสุขของบุคลากรกับ
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

- ปรับปรุงแนวทาง/
กระบวนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

    รอการประเมินผ่านระบบ 
Happy Nometer 

๗. ๕. ปัจจัยท่ีทําให้บุคลากรมุ่งม่ัน 
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
พัฒนาองค์กร 

    รอการประเมินผ่านระบบ 
Happy Nometer 



๑๒ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

- สํารวจและวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความมุ่งม่ัน ทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานหรือร่วม
พัฒนาองค์กร จําแนกตาม
กลุ่มบุคลากร 

- นําข้อมูลมาใช้ประกอบใน
การวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันจะ
ส่งผลต่อความทุ่มเทของ
บุคลากร 

๘. ๖. การประเมินประสิทธิผลของ
ระบบสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร (รูปแบบการสนับสนุน
การพัฒนา และการนําความรู้มา
ใช้ประโยชน์) 
- ศึกษารูปแบบการสนับสนุน

การพัฒนาการพัฒนา
บุคลากร 

- สรุปผลและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ส่วนงาน/หน่วยงานเพ่ือหา
แนวปฏิบัติท่ีดี 

- ปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

    ควรนําข้อมูลท่ีสํารวจจากคณะ
เม่ือปีท่ีผ่านมา มาพิจารณา 

 ๔.๒  พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข และมีวัฒนธรรองค์กรท่ี
เข้มแข็ง 

     

 - โครงการกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
พบคณาจารย์ : ซักซ้อมความ
เข้าใจประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ 

    ปรับแผนฝ่าย มาจัดในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
(แต่อยู่ในปีงบประมาณเดิม) 



๑๓ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

๙. - การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ : สร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยงในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

    สร้างระบบพ่ีเลี้ยงโดยมีคําสั่ง 

๑๐. - โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน Show & Share 

    กําหนดจัด เม่ือวันท่ี  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๑. 
 
 
 
 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๑) ระบบสารสนเทศบุคลากร 

(การเข้าถึงระบบของ
เจ้าหน้าท่ีบุคคลประจํา
หน่วยงาน ผลงานทาง
วิชาการ ทุนการศึกษาต่อ) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

๑๒. ๒) ระบบ e-performance  
(สายคณาจารย์) 

     

๑๓. ๓) ระบบย่ืนคําขอมีบัตร
ออนไลน์ 

    จะดําเนินการเสร็จ วันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๔. ๔) ระบบการปฏิบัติงานนอก
พ้ืนท่ี 

     

๑๕. - โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระ
งานขั้นตํ่า 
 

    ออกประกาศ กนบ. เร่ือง 
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของ
คณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
กําหนดสัดส่วนของภาระงานแต่
ละด้านตามกรอบท่ีกําหนด 
เรียบร้อย 

๑๖. - การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ในกํากับ 

    มีการออกประกาศ กนบ. กบม. 
อย่างต่อเนื่องในรอบปีการศึกษา 



๑๔ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

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

-  โครงการรณรงคม์หาวิทยาลัย 
ปลอดบุหร่ี 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

-  

 - โครงการรู้เลือก รู้กิน รู้ภัย ลดพุง 
ลดโรค 

     

 - โครงการส่งเสริมการออมและการ
วางแผนการเงิน 

     

 - โครงการมหาวิทยาลัยปันน้ําใจสู่
น้อง : ห้องสมุดโรงเรียนรอบร้ัว
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต
สงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

     

 - โครงการ “รณรงค์ ขับ-ซ้อน 
มอเตอร์ไซด์ใส่หมวกกันน็อค” 

     

 - โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น 

     

 - โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
วิทยาเขตสงขลา 

     

 - โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
วิทยาเขตพัทลุง 

     

 - โครงการณรงค์ ครอบครัว
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลอดภัยยา
เสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

     

 - โครงการณรงค์ ละ เลิก งด ด่ืม
สุรา ทําความดี 

     

 - โครงการ Sharing Day : ถอด
บทเรียนมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขกับหน่วยงานภายนอก 

    กําหนดจัดเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ 



๑๕ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 - โครงการนิสิตต้นแบบ     กําหนดจัดเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ 

 - การประเมินดัชนีความสุขของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/
ประสานการประเมินดัชนี
ความสุขจากทุกส่วนงาน ฝ่าย 
งาน ของมหาวิทยาลัย (EdPEx 
ข้อ ๔) 

     

 
 
 
๑๗. 

๔.๒.๓ โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core 
Value) ของมหาวิทยาลัย 

- โครงการเกษียณอายุราชการ 

 
 
 
 

    

 - โครงการสํารวจพฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับค่านิยม
หลัก/วัฒนธรรมองค์กร 
(EdPEx ข้อ ๑) 

     

 
 
 

๑๘. 

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 

 
 
 
 

    
 

 
ปีต่อไปอาจแยกแผนการสื่อสาร
องค์กร 

๑๙. - การจัดทําของท่ีระลึก (โถเบญจรงค์ 
ปากกา) 

     

๒๐ - การจัดทําสื่อและพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

     

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

    กําหนดออก ๓ เดือน/คร้ัง 

๒๒ - การจัดทําวีดิทัศน์เพ่ือสื่อสารบทบาท
ของมหาวิทยาลัย 

    กําหนดออก ๓ เดือน/คร้ัง 

๒๓. - การสํ า ร วจกา ร รั บ รู้ ข่ า วสารและ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

    กําหนดให้ตอบแบบสอบถาม 
เร่ือง การรับรู้ทิศทางขององค์กร



๑๖ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ของบุคลากร ภายในวันท่ี ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔. - โครงการอธิการบดีพบประชาคม      
๒๕. - โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่     กําหนดจัด เม่ือวันท่ี  

๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๖. - การสัมมนาผู้บริหารสายคณาจารย์     กําหนดจัด เม่ือวันท่ี  

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๒๗. - การบริหารความเสี่ยง     จัดทําเร่ือง การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

๒๘. - การจัดการความรู้     จัดทําเร่ือง งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของฝ่าย 

๒๙. - การประกันคุณภาพการศึกษา     เตรียมการรายงานรอบ  
๑๒ เดือน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมี
ความสุขในการทํางาน 

     

๓๐. ๑) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 
-   โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

จัดโครงการ Google App  
เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓๑. ๒) การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
- โครงการป รับป รุงสภาพแวดล้ อม

สํานักงาน 

     



๑๗ 
 

 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

/โครงการ/กิจกรรม 

การดําเนินการ 
การดําเนินงาน/ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ดําเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

๓๒. ๓)  การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กร 
- โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้า ท่ี

ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

 
 
 

  
 
 

  
 
ดําเนินการแล้ว จํานวน ๔ คร้ัง 

๓๓. - การรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องใน
วันสูงอายุของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

    กําหนดจัด เม่ือวันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๓๔. - โครงการจิตอาสาทําบุญบริจาคสิ่งของ
เ พ่ือน้องสถานสงเคราะห์ เ ด็กบ้าน
สงขลาและกิจกรรมสร้างสามัคคีของ
ฝ่ายฯ 

    กําหนดจัด เม่ือวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓๕. - โครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร : 
กิจกรรมขยับกายสบายอุรา 

    กําหนดจัดเม่ือวันท่ี ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 รวม  ๒๑  ๑๒ ๒  
 ร้อยละ ๖๐  ๓๔.๒๙ ๕.๗๑  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
มติ มอบผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เร่งดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่ม ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐  น. 
 

 
 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        เลขานุการ 

 
 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


