
     

 
 
 

 
 
 

แผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) 
 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานมหาวทิยาลยั   
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

ประจาํปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ  



คาํนํา 
 

  แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 255ถ ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จดัทาํข้ึน 
เพ่ือรองรับนโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  สํานักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ประจาํปีการศึกษา 2555  รายละเอียดและลาํดบั
กิจกรรม/โครงการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   
และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบบัดงักล่าว จะเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
                                           รายการ        หน้า 
ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และยทุธศาสตร์หน่วยงาน        1 
บุคลากร             8 
แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2555 

- แผนกิจกรรมการดาํเนินงานตามกลุ่มภารกิจของหน่วยงาน       10 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์      18  
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ปรัชญา  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ และยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
.................................................................... 

 

ปรัชญา 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

 

วสัิยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

เพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั 
 

 

พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบบริหารมหาวิทยาลยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการกลางของมหาวิทยาลยั 
2. พฒันาการใหบ้ริการบุคลากรดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง       
3. จดัระบบฐานขอ้มูลของบุคลากรใหถู้กตอ้งและทนัสมยั  
4. พฒันาระบบสวสัดิการ โดยคาํนึงถึงความสุขคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มของบุคลากร 

 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการดา้นธุรการกลางของมหาวิทยาลยั 
2. เป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 
3. เป็นศนูยก์ลางขอ้มูลบุคลากรเพ่ือสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 
5. สนบัสนุนดา้นกฎหมายเพ่ือการบริหารมหาวทิยาลยั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
.................................................................... 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พฒันาความเป็นเลศิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยั 

 

 

เป้าประสงค์ 
1. พฒันาหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 
2. การพฒันาระบบการบริการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและพฒันา ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศอยา่งต่อเน่ือง 
2. การพฒันาระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
3. มีการเผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชาคมในมหาวิทยาลยัทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ 
 

ตัวบ่งช้ี 
1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํและพฒันา ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

  สภาพปัจจุบนัไม่นอ้ยกวา่ 5  ฉบบั 

 
ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 

5 มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ จาํนวน 5 ฉบบัต่อปี 
4 มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ จาํนวน 4 ฉบบัต่อปี 
3 มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ จาํนวน 3 ฉบบัต่อปี 
2 มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ จาํนวน 2 ฉบบัต่อปี 
1 มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ จาํนวน 1 ฉบบัต่อปี 
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2. การมีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 
 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 มีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 5 เร่ือง 
4 มีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 4 เร่ือง 
3 มีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 3 เร่ือง 
2 มีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 2 เร่ือง 
1 มีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 1 เร่ือง 

 

3. มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 

5 นาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
4 เผยแพร่ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ 
3 เสนอผูบ้ริหารใหค้วามเห็นชอบ 
2 หารือร่วมกันระหว่างผู ้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1 จดัทาํร่าง Flow Chart ในการปฏิบติังาน 

 
4. การเผยแพร่ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 มีการประชุมช้ีแจง 
4 จุลสารของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
3 ผา่นสถานีวิทย ุ
2 ผา่นเวบไซต ์
1 หนงัสือแจง้เวียนภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพือ่ตอบสนองต่อการบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศและวิธีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
2. บริหารจดัการขอ้มูลทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพถูกตอ้งเท่ียงตรง 

 
ตัวบ่งช้ี 
 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของฝ่ายผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์รับผิดชอบ  
 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน 30 ฉบบั 
4 มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน  25 ฉบบั 
3 มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน  20  ฉบบั 
2 มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน  15  ฉบบั 
1 มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน  10  ฉบบั 

 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา  
 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการลา ระดบั 4.25 ข้ึนไป 
4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการลา ระดบั 4.00 
3 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการลา ระดบั 3.75 
2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการลา ระดบั 3.50 
1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการลาตํ่ากวา่ ระดบั 3.50  
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3. ความถูกตอ้งขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากรโดยการส่งแบบสาํรวจเพื่อตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

 
ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 

5 มีการส่งกลบัขอ้มูลเพื่อใหแ้กไ้ข ใหถู้กตอ้ง ไม่เกินร้อยละ 5 
4 มีการส่งกลบัขอ้มูลเพื่อใหแ้กไ้ข ใหถู้กตอ้ง ไม่เกินร้อยละ 10 
3 มีการส่งกลบัขอ้มูลเพื่อใหแ้กไ้ข ใหถู้กตอ้ง ไม่เกินร้อยละ 15 
2 มีการส่งกลบัขอ้มูลเพื่อใหแ้กไ้ข ใหถู้กตอ้ง ไม่เกินร้อยละ 20 
1 มีการส่งกลบัขอ้มูลเพื่อใหแ้กไ้ข ใหถู้กตอ้ง เกินร้อยละ 20 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 
พฒันาความเป็นเลศิด้านจดัระบบบริหารสํานักงาน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการดา้นสาํนกังาน มีความสะอาดและคล่องตวั  
2. มีการบริหารจดัการภายในสาํนกังาน เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

 

กลยุทธ์ 
1. มี ก ารจัด กิ จกรรม  5 ส  ภายในห น่ วยงาน  เพื่ อ ส่ ง เส ริมให้ บุ คลากรมีสภาพแวดล้อม 

ในการทาํงานท่ีเหมาะสม 
2. มีการติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    
3. กาํหนดใหมี้ระบบพ่ีเล้ียง และระบบสอนงานสาํหรับผูเ้ขา้ปฏิบติังานใหม่ 

 

ตัวบ่งช้ี 
1. กระบวนการจดัทาํกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน 
 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 ตรวจ ติดตาม และประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมิน 
4 จดัทาํกิจกรรม 5 ส  
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
2 เชิญวิทยากรเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
1 มีการประชุมวางแผนเพื่อจดัทาํโครงการ 

 

2. มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพ่ือช้ีแจง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ วางแผนและ
ติดตามการปฏิบติังาน  

 

ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 
5 มีการประชุมปีละ 5 คร้ังข้ึนไป 
4 มีการประชุมปีละ 4  คร้ัง 
3 มีการประชุมปีละ 3 คร้ัง 
2 มีการประชุมปีละ 2  คร้ัง 
1 มีการประชุมปีละ 1  คร้ัง 
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3.  ผลการประเมินการปฏิบติังานจากระบบพ่ีเล้ียงของบุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ 

 
ระดบัคะแนน รายละเอียดตวับ่งช้ี 

5 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบพ่ีเล้ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 

4 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบพ่ีเล้ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70-79 

3 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบพ่ีเล้ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 60-69 

2 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบพ่ีเล้ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50-59 

1 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบพ่ีเล้ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
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บุคลากร 
 

1. นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ  หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
2. นางสาวสมศรี  โชติการ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
3. นายจิตตพล  ช่วยหนู   นิติกรชาํนาญการ 
4. นางพยอม  สุทธิพนัธุ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
5. นางสาวเพญ็ฉาย  กลุโชติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
6. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
7. นางสาวกนัยารัตน์  หนูสุข  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
8. นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
9. นางสาววลัลภา  ทบัแกว้   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
10. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
11. นางสาวธนัยธรณ์  สุทธิพงศ ์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
12. นางลลิดา  นนัทวงศ ์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
13. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
14. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
15. นางสาํราญ  ชูจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
16. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
17. นางสาวปวณีา  จนัทร์ประดิษฐ ์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
18. นายเวชศกัด์ิ  ศรีสจัจงั   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
19. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
20. นายพิสิษฐ ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
21. นายนนทพทัธ์  นวลน่ิม   นกัวิชาชีพ 
22. นางสาวธิดา  จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
23. นายธีรวิทย ์ มงคลสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
24. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
25. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
26. นางสาวสุภาพร  บญุราศรี   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
27. นางรุจิรา  แกว้คีรีวรรณ   ผูป้ฏิบติังานบริการ 
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แผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) 
ประจาํปีการศึกษา 2555 
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แผนกจิกรรม 

การดาํเนินงานตามกลุ่มภารกจิ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจาํปีการศึกษา 2555 
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กลุ่มภารกจิสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั 

 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจธุรการฝ่าย             
2. ภารกิจธุรการสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน             
3. ภารกิจงบประมาณ  การเงิน และพสัดุของฝ่าย             
4. ภารกิจเลขานุการผูบ้ริหาร             
5. ภารกิจการประชุม 

- คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวทิยาลยั 
- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั 
- คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ที่ประชุมหวัหนา้ส่วนงาน 

            

6. ภารกิจการไปราชการของผูบ้ริหารและการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทน             
7. ภารกิจการดูแลระบบ E-Document             
8. ภารกิจศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ             
9. ภารกิจดูแลเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน             

10. ภารกิจจดัระบบบริหารเอกสารของมหาวทิยาลยั             
11. ภารกิจพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการอื่น ๆ              
12. ภารกิจประสานงานส่วนกลาง             
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กลุ่มภารกจิบริหารงานบุคคล 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจการสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง อตัราค่าจา้งพิเศษ ต่อสญัญาจา้ง 

และการทาํสัญญาจา้ง 
            

2. ภารกิจการเขา้สู่ตาํแหน่ง/การโอนยา้ย/ตดัโอนตาํแหน่ง/เปลี่ยนตาํแหน่ง/
ยมืตวั และช่วยราชการ 

            

3. ภารกิจการปรับวฒุิการศึกษา             
4. ภารกิจการขอตาํแหน่งทางวิชาการ             
5. ภารกิจการขอตาํแหน่งชาํนาญการ             
6. ภารกิจเงินประจาํตาํแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ             
7. ภารกิจการเลื่อนระดบัตาํแหน่ง             
8. ภารกิจการเขา้สู่ตาํแหน่งประเภทบริหาร/ประเภทอาํนวยการ             
9. ภารกิจการประเมินการปฏิบตัิงานประจาํปี การประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง 

และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 
- โครงการชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง

ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ประจาํปีงบประมาณ 255 

            

10. ภารกิจภาระงานขั้นตํ่า             
11. ภารกิจการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจา้ง             
12. ภารกิจบญัชีถือจ่าย             
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ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
13. ภารกิจการเปลี่ยนสถานภาพ             
14. ภารกิจการลาออก             
15. ภารกิจการเกษียณอายรุาชการ 

- โครงการรําลึกในคุณูปการผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2555 
“เกษียณวารานุสรณ์ 2554” 

            

16. ภารกิจการไปราชการในและต่างประเทศ             
17. ภารกิจบริหารอตัรากาํลงั             
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กลุ่มภารกจิทะเบยีนประวตัแิละสวัสดกิาร 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจประวตัิบุคลากร 

- ระบบเอกสาร (กม.1  แฟ้มประวตัิ) 
- ระบบฐานขอ้มูล 

            

2. ภารกิจการเพิ่มวฒุิการศึกษา             
3. ภารกิจการลาของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั             
4. ภารกิจหนงัสือรับรอง             
5. ภารกิจการทาํบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ             
6. ภารกิจการเปลี่ยนคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกลุ             
7. ภารกิจการขอยกเวน้การรับราชการทหาร             
8. ภารกิจเครื่องราชอิสริยาภรณ์             
9. ภารกิจระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล             

10. ภารกิจบาํเหน็จบาํนาญ             
11. ภารกิจการขอพระราชทานเพลิงศพ             
12. ภารกิจประกนัสงัคม/ประกนัสงัคม/ประกนัอุบตัิเหตุ             
13. ภารกิจกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ / ชพค./ กบข./กสจ.             
14. ภารกิจนโยบายการจดัสรรที่พกั             
15. ภารกิจสวสัดิการเงินกูข้องโครงการต่าง ๆ              
16. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ             
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กลุ่มภารกจิพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจการจดัการฝึกอบรม 

- โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนและการวดัผล 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง แผนคุณภาพเพื่อการ
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศมาเลเซีย 

- โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอตาํแหน่งที่สูงขึ้น 

- โครงการซกัซอ้มความเขา้ใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวปฏิบตัิระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

- โครงการ “มารู้จกักิจกรรม 5 ส กนัเถอะ” 
- โครงการสัมมนาผูบ้ริหารประเภทอาํนวยการระดบัตน้ 
- โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ประจาํปี 2556 

 
 

  
 
 
 

         

2. ภารกิจการพฒันาระบบสมรรถนะบุคลากร             
3. ภารกิจการลาเพื่อพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- การศึกษาต่อ 
- การฝึกอบรม หรือ ดูงาน 
- การปฏิบตัิงานวจิยั 

            

4. ภารกิจทุนศึกษาต่อ / ทุนฝึกอบรม             
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ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
5. ภารกิจกองทุนพฒันาบุคลากร             
6. ภารกิจประสานการจดัทาํแผน ยทุธศาสตร์ แผนการพฒันาทรัพยากร

บุคคล 
 

            

7. ภารกิจการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน 
- กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

ประจาํปีการศึกษา 2555 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดว้ยหวัใจ ครั้งที่ 1 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการ

ดาํเนินงานการจดัการความรู้ รอบ 6 เดือน 
- โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 1 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการ

ดาํเนินงานการจดัการความรู้ รอบ 9 เดือน 
- โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 2 

            

8. ภารกิจการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมภายใน             
9. ภารกิจการประกนัคุณภาพ             
10. ภารกิจการรายงาน ก.พ.ร.             
11. ภารกิจนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของฝ่าย             
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กลุ่มภารกจิวนิัยและนิตกิาร 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจดา้นคดี 

- คดีแพง่ 
- คดีอาญา 
- คดีปกครอง 
- คดีลม้ละลาย 
- การติดตามเรื่องรับหนี้ 
- การบงัคบัคดี 

            

2. ภารกิจดา้นนิติกรรมสญัญา             
3. ภารกิจดา้นยกร่าง ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ฯลฯ             
4. ภารกิจดา้นวนิยั / จรรยาบรรณ / ความรับผดิทางละเมิด             
5. ภารกิจสนบัสนุนดา้นงานกฎหมายของสภามหาวทิยาลยั             
6. ภารกิจดา้นใหค้าํปรึกษาตอบขอ้หารือ             
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รายละเอยีด โครงการ/ กจิกรรม 
การดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ประจาํปีการศึกษา 2555 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวติและสุขภาวะของสมาชิก
ในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) พฒันาความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1.  พฒันาหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
2.  การพฒันาระบบการบริการเพื่อความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1.  ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํและพฒันา ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ฉบบั 
    2.  การมีแนวปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 
    3.  มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    4.  การเผยแพร่ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ศกัยภาพ 

ตามความตอ้งการของมหาวิทยาลยั 

 

เพื่อการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยั/ลกูจา้งของมหาวทิยาลยั 

 

พนกังานมหาวทิยาลยั /ลูกจา้ง
ของมหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา 8,000 บาท 

ค่าจา้งพิเศษ 

 

 

มหาวทิยาลยัตอ้งการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทาํงาน 

เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

พนกังานฯ ประเภทวชิาการ สาย
คณาจารย ์และลูกจา้งฯ ตาํแหน่ง
ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ดา้นการสอน 

ตลอดปีการศึกษา ค่าจดัประชุม 

ครั้งละ
ประมาณไม่
เกิน 650.- 

บาท 

การต่อสญัญาจา้ง 

 

ประเภทของสญัญาจา้งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พนกังาน
ทดลองปฏิบตัิงานสญัญา 1   สญัญา 2  และพนกังานประจาํ 
โดยพนกังานจะเขา้สู่สญัญาแต่ละสญัญาจา้งจะตอ้งมีการ
ประเมินการต่อสญัญาจา้ง 

เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัที่ปฏิบตัิงาน 

มีสญัญาจา้งที่เป็นปัจจุบนั 

พนกังานมหาวทิยาลยั ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การเขา้สู่ตาํแหน่ง/การโอนยา้ย/ตดัโอน
ตาํแหน่ง/เปลี่ยนตาํแหน่ง/ยมืตวั และ
ช่วยราชการ 

 

 

การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งการเขา้สู่ตาํแหน่ง/การโอนยา้ย/

ตดัโอนตาํแหน่ง/เปลี่ยนตาํแหน่ง/ยมืตวั และช่วยราชการ 

เพื่อใหข้า้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยัได้
ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งที่ตรงกบัความรู้
ความสามารถ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งของส่วน
ราชการ(ลูกจา้งประจาํ) 
พนกังานมหาวทิยาลยั  

ตลอดปีการศึกษา - 

การปรับวฒุิการศึกษา 
 

 

 

มหาวทิยาลยัตอ้งการพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ในระดบัที่
สูงขึ้นและเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน 

เพื่อใหบุ้คลากรประเภทขา้ราชการและพนกังาน
มหาวทิยาลยั มีวฒุิการศึกษาที่สูงขึ้น และให้
ไดร้ับเงินเดือนที่สูงขึ้นตามคุณวฒุิ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

 

 

ขา้ราชการ  

และพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา - 

การลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน (ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดูงาน หรือปฏิบตัิงานวจิยั) 

เพื่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการพฒันามหาวทิยาลยั 

เพื่อใหข้า้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยัไดร้ับ
การพฒันาศกัยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

ขา้ราชการ/พนกังาน
มหาวทิยาลยั  

ตลอดปีการศึกษา - 

การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาํแหน่ง) 

และกลุ่มงาน การปรับระดบัชั้นงาน
ของลูกจา้งของส่วนราชการ
(ลูกจา้งประจาํ) 

การดาํเนินการงานเพื่อใหลู้กจา้งของส่วนราชการ
(ลูกจา้งประจาํ)ไดป้ฏิบตัิงานในตาํแหน่งที่ตรงกบัความรู้
ความสามารถตามความตอ้งการของมหาวทิยาลยั 

 

เพื่อใหลู้กจา้งของส่วนราชการ(ลูกจา้งประจาํ)ได้
ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งที่ตรงกบัความรู้
ความสามารถ 

ลูกจา้งของส่วนราชการ
(ลูกจา้งประจาํ) 

ตลอดปีการศึกษา - 

การขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

 

การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการเพิม่
มากขึ้น 

 

เพื่อใหข้า้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยัสาย
คณาจารยม์ีตาํแหน่งทางวชิาการที่สูงขึ้น 

ขา้ราชการ/พนกังาน
มหาวทิยาลยั สายคณาจารย ์

ตลอดปีการศึกษา 550,000 

การขอตาํแหน่งชาํนาญการ 

 

 

 

การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งผูด้าํรงตาํแหน่งชาํนาญการ เพื่อใหข้า้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั สาย
สนบัสนุน มีตาํแหน่งชาํนาญที่สูงขึ้น 

ขา้ราชการ/พนกังาน
มหาวทิยาลยั สายสนบัสนุน 

ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การเลื่อนระดบัตาํแหน่งขา้ราชการ/

พนกังานในระดบัที่สูงขึ้น 

 

 

 

การดาํเนินการใหข้า้ราชการ/พนกังานสายสนบัสนุนเขา้สู่
ระดบัตาํแหน่งที่สูงขึ้น 

เพื่อใหข้า้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยัสาย
สนบัสนุนมีตาํแหน่งทางวชิาชีพที่สูงขึ้น/ เขา้สู่
ตาํแหน่งที่สูงขึ้น 

ขา้ราชการ/พนกังาน
มหาวทิยาลยั สายสนบัสนุน 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 

การเขา้สู่ตาํแหน่งประเภทบริหาร / 

ประเภทอาํนวยการ 

- การเขา้สู่ตาํแหน่งหวัหนา้
ฝ่าย หวัหนา้งาน และ
หวัหนา้สาํนกังาน 

 

 

 

 

การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่ง หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน และ
หวัหนา้สาํนกังาน ภายในมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

 

ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้ส่วน หรือ 

หวัหนา้งาน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งสามปี 

 แต่อาจไดร้ับแตง่ตั้งอีกได ้เมื่อตาํแหน่งวา่งลง 

จะตอ้งมีการสรรหาเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งหวัหนา้ฝ่าย 

หวัหนา้งาน และหวัหนา้สาํนกังาน  และการ
แต่งตั้งหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้ส่วน หรือหวัหนา้
งาน ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หรือคดัเลือก เพื่อดาํเนินการสรรหาหรือคดัเลือก
ผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสม แลว้เสนออธิการบดี
แต่งตั้ง   ทั้งนี้ หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหาหรือ
คดัเลือก จะตอ้งเป็นไปตามคณะกรรมการสรร
หาหรือคดัเลือกกาํหนด 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาหรือ
คดัเลือก ตามองคป์ระกอบใน
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ วา่
ดว้ยการจดัระบบบริหารงานใน
มหาวทิยาลยั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.

2552  

 

 

ทุก 3 ปี นบัจากวนัที่เขา้
สู่ตาํแหน่ง หรือเมื่อมี
ตาํแหน่งวา่งลง  

 

 

5,000 บาทต่อ
ครั้ง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี 

การประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง และการ
ประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 

 

 

 

    

- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานมหาวทิยาลยั  

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในมหาวทิยาลยั 

เป็นการประเมินเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และ
ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบตังิานสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลยั และใหบุ้คลากรสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน และวฒันธรรม
องคก์ร   

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของพนกังานในมหาวทิยาลยั 

2. กาํหนดแบบฟอร์มสาํหรับการประเมินการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในมหาวทิยาลยั 

3. สร้างความเขา้ใจแก่พนกังานในมหาวทิยาลยั
เกี่ยวการประเมินการผลปฏิบตัิงาน 

4. เพื่อนาํผลการประเมินการปฏิบตัิงานมาใช้
ปรับเพิ่มเงินเดือนของพนกังานมหาวทิยาลยั 

5. เพื่อนาํผลการประเมินการปฏิบตัิงานมาใช้
ในการพฒันา และปรับปรุง ดา้นทรัพยากร
บุคคล 

 

พนกังานในมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตุลาคม – ธนัวาคม 

2555 

- 

- การเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

 

การเพิ่มเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยั ใหส้อดคลอ้งกบั
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และงบประมาณของ
มหาวทิยาลยัที่จดัสรรใหห้น่วยงานในมหาวทิยาลยั
ประจาํปี 

1. เพื่อใหก้ารเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัผลการ
ปฏิบตัิงาน 

2. เพื่อใหก้ารเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบังบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

3. เพื่อดาํเนินการจดัทาํคาํสัง่การเพิม่เงินเดือน
ของพนกังานมหาวทิยาลยัและส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง   

 

 

พนกังานในมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตุลาคม – ธนัวาคม 

2555 

- 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

- การประเมินเพื่อตอ่สญัญาจา้ง
พนกังานมหาวทิยาลยั 

เป็นการประเมินเพื่อตอ่สญัญาจา้งของพนกังาน
มหาวทิยาลยัที่ไดร้ับการบรรจุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เป็นตน้ 

1. เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัที่ได้
ปฏิบตัิงานเป็นระยะเวลาตามที่มหาวทิยาลยั
กาํหนดไดร้ับการต่อสญัญาจา้ง 

2. เพื่อเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
พนกังานมาหวทิยาลยัก่อนไดร้ับการบรรจุ
เป็นพนกังานประจาํ 
 

พนกังานทดลองปฏิบตัิงาน 

สญัญา 1 
ตลอดปีการศึกษา ประมาณ 100 

บาท/ครั้ง 

ภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย ์

 

การจดัทาํมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย ์ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั มีความเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพ 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการคิดภาระงาน
ดา้นการสอน การวจิยั การผลิตผลงาน
วชิาการ  การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  การพฒันานิสิต  และภาระ
งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2. กาํหนดแบบฟอร์มสาํหรับการจดัทาํ
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย ์

3. รายงานมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของ
คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต่อคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํ
มหาวทิยาลยั 

คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตลอดปีการศึกษา 3,500 บาท 

ต่อครั้ง 

การเปลี่ยนสถานภาพของขา้ราชการ
หรือลูกจา้งของส่วนราชการ เป็น
พนกังานมหาวทิยาลยัหรือลกูจา้งของ
มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

การแสดงเจตนาของขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการซึ่งสงักดัมหาวทิยาลยัทกัษิณในการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

1. เพื่อให้การประเมินคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถของผูแ้สดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2. เพื่อใหก้ารสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งและการสั่ง
บรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้ง
ของมหาวิทยาลัย  รวม ถึงการทดลอง
ปฏิบตัิงาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการ ที่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัหรือลกูจา้งของ
มหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา ประมาณ 

5,000 บาท/

ครั้ง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. เพื่อให้การดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยห รือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลยัที่เปลี่ยนสถานภาพฯเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 

 

การลาออก 

 

บุคลากรของมหาวทิยาลยัทุกประเภท หากมีการลาออกจาก
การปฏิบตัิงาน จะตอ้งไดร้ับการอนุญาต และมหาวทิยาลยั
ออกคาํสัง่อนุญาตใหล้าออกได ้

เพื่อใหก้ารลาออกจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
บุคลากรทุกประเภท ถูกตอ้งและเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

 

 

บุคลากรมหาวทิยาลยัทุก
ประเภท 

ตลอดปีการศึกษา - 

การครบเกษียณอาย ุ/ การเกษียณอายุ
ราชการ 

 

 

 

 

การพน้สภาพของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยัที่มีอาย ุ

ครบหกสิบปีในทุกสิ้นปีงบประมาณ 

1. เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้ง
ของมหาวิทยาลัยที่มีอายุครบหกสิบปี 

พ้นสภาพกรณีครบเกษียณอายุเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

2. เพื่อให้ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํที่มี
อายคุรบหกสิบปี พน้จากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั 

ทีมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

พฤษภาคม – กนัยายน 

2555 

- 

การบริหารอตัรากาํลงั 

 

 

 

 

 

เพื่อใหส้ดัส่วนดา้นอตัรากาํลงัพนกังานมหาวทิยาลยั 

ประเภทวชิาการ สายคณาจารย ์และสายสนบัสนุนเป็นไป
อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการบริหาร
จดัการดา้นการเรียนการสอน 

เพื่อใหม้ีพนกังานมหาวทิยาลยั ทั้งประเภท
วชิาการ สายคณาจารยแ์ละสายสนบัสนุน
เป็นไปในอตัราส่วนที่เหมาะสม และเพยีงพอ
ต่อการบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอน 

บุคลากรที่จะเขา้รับการบรรจุ
เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  

ทั้งประเภทวชิาการ  

สายคณาจารย ์และสาย
สนบัสนุน 

ตลอดปีการศึกษา ครั้งละ
ประมาณ 

5,345 บาท ต่อ
การประชุมฯ 

1 ครั้ง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการและเลื่อน
ขั้นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ 
 

สาํหรับการเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการปฏิบตัิตามประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
พ.ศ.2553  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการ 

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2553  หนงัสือสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0509 (2)/ 

ว 1  ลงวนัที่ 12 มกราคม 2554 กฎ ก.พ.อ.  

วา่ดว้ยการกาํหนดบญัชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 

สาํหรับการเลื่อนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจาํปฏิบตัิตามหนงัสือ
กระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่     กค 0428/ว 38 ลงวนัที่ 1 

เมษายน 2553 เรื่อง บญัชีกาํหนดคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหน่ง
และอตัราคา่จา้งของลูกจา้งประจาํ และหนงัสือ
กระทรวงการคลงั ที่ กค 0428/ว 90 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2553 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของลูกจา้งประจาํ 
 

 

1. เพื่อใหม้ีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฎิบตัิงาน 

2.    เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฎิบตัิงาน 

 

 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2555 

ณ วนัที่ 1 เมษายน 

2556 

 

การจดัตาํแหน่งและการจดัขา้ราชการ
พลเรือนใสถาบนัอุดมศึกษาเขา้ประเภท
ตาํแหน่ง สายงาน และระดบัตาํแหน่ง
ตามระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม่ 

 

ปฏิบตัิตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 

ศธ 0509 (2)/ว 1430 เรื่อง  การจดัตาํแหน่งและการจดั
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาเขา้ประเภทตาํแหน่ง 
สายงาน และระดบัตาํแหน่งตามระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม่ 

 

 

เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคล 

ตุลาคม 2555 – เมษายน 

2556 

- 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

เงินประจาํตาํแหน่ง (ขา้ราชการ) 

 

 

ปฏิบตัิงานตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1435  ลงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 

2553 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการรับเงินประจาํตาํแหน่ง 
 

เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจในการพฒันาผลงาน
ทางวชิาการ 

ขา้ราชการ ตลอดทั้งปี - 

เงินประจาํตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังาน  

(พนกังาน มหาวทิยาลยั) 

 

ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้สู่ตาํแหน่ง
ของพนกังานมหาวทิยาลยัประเภทวชิาการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง
ใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอาํนวยการ 

(ฉบบัปรับปรุง) ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2553 

 

เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิงาน พนกังานมหาวทิยาลยั ตลอดปีการศึกษา - 

การจดัทาํคาํสัง่ทางบริหาร การบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 1. เพื่อแต่งตั้ งผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดาํรงตาํแหน่งทางบริหาร 

2. เพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงาน
วิชาการและส่วนงานอื่นดาํเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย 

3. เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาการที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการ 

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดา้นการบริหารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. เพื่อกําหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผดิชอบของตาํแหน่งทางบริหาร โดย
ยดึภารกิจหลกั และภารกิจพิเศษที่ไดร้ับ
มอบหมาย  

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั 

ที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหด้าํรง
ตาํแหน่งผูบ้ริหารและตาํแหน่งที่
มิใช่ผูบ้ริหาร 

ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย การสั่งการ การอนุญาต 

การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ งานของ 

ผูไ้ดร้ับมอบอาํนาจจากอธิการบดี ตาม
อาํนาจและหนา้ที่อธิการบดี 

 

การเปลี่ยนสถานภาพของขา้ราชการ
หรือลูกจา้งของส่วนราชการ เป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั หรือลุกจา้งของ
มหาวทิยาลยั 

การแสดงเจตนาของขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการซึ่งสงักดัมหาวิทยาลยัทกัษิณในการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจา้งของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

1. เพื่อใหก้ารประเมินคุณสมบตัิและความรู้
ความสามารถของผูแ้สดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2. เพื่อให้การสั่งให้ออกจากราชการเพราะ
ทางราชการเลิกหรือยบุตาํแหน่งและการ
สั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการ
ทดลองปฏิบัติงาน  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3. เพื่อให้การดาํเนินการจดัทาํสัญญาจา้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิท ยาลัย ที่ เปลี่ ยนสถานภาพฯ 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการ ที่แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัหรือลกูจา้งของ
มหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา ประมาณ 

5,000 บาท/

ครั้ง 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภารกิจประวตัิบุคลากร 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลบุคลากรเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ที่จะนําไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร จึงจาํเป็นตอ้งให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นปัจจุบนั 

เพื่อใหม้ีประวตัิบุคลากรที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็น
ปัจจุบนั และสามารถนาํไปใชส้นับสนุนภารกิจ
ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริการขอ้มูลใหแ้ก่ 

1. บุคลากรภายในฝ่าย  

2. บุคลากรในมหาวทิยาลยั  

3.หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั  

4.หน่วยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั  

ประมาณ 1000 ครั้ง/ปี 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา - 

การลาของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั 

(การลากิจ ลาพกัผอ่น ลาอุปสมบท  

ลาเพื่อประกอบพิธีฮจัย ์ลาปฏิบตัิธรรม 

ลาบวชชี การลาไปตา่งประเทศ) 

1. ปฏิบตัิงานตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมหาวทิยาลยั เรื่อง
หลกัเกณฑแ์ละวธิีการลาของผูป้ฏิบตัิงานใน
มหาวทิยาลยั ฉบบัลงวนัที่ 19 มกราคม 2555 

2. ปฏิบตัิตามคู่มือการใชร้ะบบการลา 

1. เพื่อใหบุ้คลากร ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการลา 

2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงาน ไดม้ีขั้นตอน
ไวส้ําหรับประกอบการปฏิบัติงาน  และ
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้
ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการลา และการใช้
ระบบการลา 
 

บุคลากร สงักดัมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ  จาํนวนประมาณ  

1,000 คน 

 

ตลอดปีการศึกษา - 

การลาไปตา่งประเทศ และการขอ
หนงัสือรับรองเพื่อประกอบการขอวีซ่า  
 

 

ปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยั เรื่องหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการลาของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั ฉบบัลงวนัที่ 

28 สิงหาคม 2551 

1. เพื่ อ ให้ข้าราชการ   พนักงานวิทยาลัย 

ลูกจา้งประจาํ ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ์และ
วธิีการลา 

2.  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงาน ไดม้ีขั้นตอน
ไวส้ําหรับประกอบการปฏิบัติงาน  และ
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้
ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการลาและการจดัทาํ
หนงัสือรับรอง  

บุคลากรของมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

จาํนวนประมาณ ๑๐๐ คน 

ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การจดัทาํหนงัสือรับรอง 

(หนงัสือรับรองเพื่อขอวซี่า หนงัสือ
รับรองเพื่อทาํหนงัสือเดินทางราชการ 

หนงัสือรับรองเพื่อขอ/พกอาวธุปืน 

หนงัสือรับรองทัว่ไป) 

 

 

 

เพื่ อบริการบุคลากรทั้ งอดีตผู ้ที่ เคยปฏิบัติงาน  และ
บุคลากรปัจจุบนั สงักดัมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

เพื่ อ ให้ บุ คลากรได้หนั งสื อ รับ รองต่ าง  ๆ  

สอดคล้องกับความประสงค์ ได้ภายในเวลา
รวดเร็ว  

 

บุคลากรที่เป็นอดีตและบุคลากร
ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

จาํนวนประมาณ 100 คน 

ตลอดปีการศึกษา - 

การจดัทาํบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่ 

ของรัฐ 

 

ปฏิบตัิงานตามพระราชบญัญตัิบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่
ของรัฐ พ.ศ. 2542 และประกาศมหาวทิยาลยัทกัษิณ เรื่อง
บตัรประจาํตวัลูกจา้งของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2554  ลง
วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

 

เพื่อใหข้า้ราชการ ขา้ราชการบาํนาญ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจา้งประจาํ ของมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ และลูกจา้งของมหาวทิยาลยั ไดบ้ตัร
ประจาํตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ และบตัรประจาํตวั 

เจา้หนา้ที่มหาวทิยาลยัทกัษิณ ภายในเวลา
อนัรวดเร็ว  

 

 

ขา้ราชการ  ขา้ราชการบาํนาญ 

พนกังานมหาวทิยาลยั 

ลูกจา้งประจาํ และอดีตลูกจา้ง
ของมหาวทิยาลยั พนกังาน
มหาวทิยาลยั สงักดัมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ จาํนวนประมาณ 200 คน 

 

ตลอดปีการศึกษา - 

การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ปฏิบตัิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฏไทย พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสริญ
ยิง่ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 

1. เพื่ อ ให้ข้าราชการ   พนักงานวิทยาลัย 

ลูกจา้งประจาํ ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ์และ
วธิีการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงาน ไดม้ีขั้นตอน
ไวส้ําหรับประกอบการปฏิบัติงาน  และ
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้
ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการขอพระราชกาน
เครื่องราอิสริยาภรณ์  

 

 

ขา้ราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยัลกูจา้งประจาํ 
จาํนวนประมาณ 900 คน 

ตลอดปีการศึกษา    - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระบบเบิกจ่ายตรงคา่รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการ
รักษาพยาบาล พ. ศ. 2553 

 

เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัขา้ราชการ ลกูจา้งของ
ส่วนราชการ ขา้ราชการบาํนาญ 

ขา้ราชการ ลูกจา้งของส่วน
ราชการ ราชการบาํนาญ  

ตลอดปีการศึกษา - 

สวสัดิการดา้นงานศพ ดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องกองทุนสวสัดิการ
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

1. เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจใหบุ้คลากร  

2 .  ให้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน
มหาวทิยาลยั 
 

บุคลากร สงักดัมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ  จาํนวนประมาณ  

1,000 คน 

 

ตลอดปีการศึกษา 90,000 บาท 

ประกนัสงัคม   ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533    เพื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนประกนัสงัคม  

 

พนกังานมหาวทิยาลยัและ
ลูกจา้งของมหาวทิยาลยั จาํนวน 

1,000 คน 

ตลอดปีการศึกษา - 

ประกนัสุขภาพกลุม่  

 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารประกนัสุขภาพกลุม่ สาํหรับ
ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั  

 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการคุ้มครองกรณี
เสียชีวิตทุพพลภาพ  การรักษาพยาลทั้ งกรณี
ผู ้ป่ วยใน  และกรณี เป็นผู ้ป่ วยนอกสําห รับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  และสมาชิกสมทบ 

(ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั (ซึ่งมิใช่พนักงาน
มหาวทิยาลยั) คู่สมรส และบุตรของผูป้ฏิบตัิงาน
ในมหาวทิยาลยั 

 

 

พนกังานมหาวทิยาลยั(คู่สมรส/

บุตร พนกังานมหาวทิยาลยั) 

พนกังานพเิศษ   จาํนวน 

ประมาณ 850 คน 

ตลอดปีการศึกษา - 

การตรวจสุขภาพประจาํปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เรื่องหลกัเกณฑก์ารประกนัสุขภาพกลุม่ฯ  และ
การตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับผูป้ฏิบตัิงานใน
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ      

มหาวทิยาลยัจดัใหม้ีการตรวจสุขภาพประจาํปี
สาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  

  

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั
จาํนวน  700  คน 

    ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ปฏิบตัิตาม พรบ. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 

2494 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  และปฏิบตัิตาม พรบ. กองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ พ.ศ. 2539 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

 

 

เพื่อเป็นหลกัประกนัและใหป้ระโยชน์ตอบแทน
การรับราชการแก่ขา้ราชการเมื่อลาออกจาก
ราชการ  

 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และ
ขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 50 คน 

ตลอดปีการศึกษา - 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบักองทุนเฉพาะส่วนของมหาวทิยาลยั 

ภายใตก้องทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  เพิ่มขวญัมัน่คง  ผูม้ีสิทธิ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนจะตอ้งเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2551  

ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนกังานมหาวทิยาลยัที่ยงัคงเป็นสมาชิก
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

 

 

เพื่อสนบัสนุนการออมเพื่อเป็นทุนทรัพยใ์หแ้ก่
พนกังาน ในกรณีที่พนกังานเกษียณอาย ุ 

ทุพพลภาพ หรือออกจากงานหรือออกจาก
กองทุน  และเพือ่เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
ครอบครัวของพนกังาน    

พนกังานมหาวทิยาลยั   

จาํนวนประมาณ 700  คน 

 

ตลอดปีการศึกษา - 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(กองทุน กบข.) 

 

 

ปฏิบตัิตาม พรบ. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 

2494 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  และปฏิบตัิตาม พรบ. กองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ พ.ศ. 2539 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

 

ส่ ง เส ริมการออมของสม าชิก เพื่ อ เพื่ อ จัด
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 

โดยมีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการทาํหน้าที่กาํหนดนโยบายและสั่งการ
ในการบริหารจดัการกองทุนฯ   

 

ขา้ราชการ จาํนวน  40  ราย ตลอดปีการศึกษา - 

สวสัดิการเงินกูข้องโครงการตา่ง ๆ  

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของแตล่ะธนาคาร 

- ธนาคาร ธอส. 

- ธนาคารออมสิน 

- ธนาคารกรุงไทย 

 

เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานใน
มหาวทิยาลยั เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั 

ลูกจา้งของส่วนราชการ 

ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

นโยบายดา้นที่พกัอาศยัสาํหรับ
บุคลากรของมหาวทิยาลยั 

 

คณะกรรมการนโยบายดา้น ที่พกัอาศยัสาํหรับบุคลากร
ของมหาวทิยาลยั 

ดาํเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยประกาศ
คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวทิยาลยั เรื่อง
นโยบายดา้นที่พกัอาศยัสาํหรับบุคลากร  ฉบบัลงวนัที่ 6 

กนัยายน 2554 

มีหนา้ที่กาํกบัดูแลการจดัสรรที่พกัอาศยัให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และเป็นผู ้
วนิิจฉยักรณีมีปัญหาในการปฏิบตัิตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายและการพฒันา
มหาวทิยาลยั เรื่องนโยบายดา้นที่พกัอาศยั
สาํหรับบุคลากร  ฉบบัลงวนัที่ 6 กนัยายน  2554 

 

บุคลากรของมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ที่พกัอยูใ่นที่พกัของ
มหาวทิยาลยั และผูม้ีความ
ประสงคจ์ะขอที่พกัอาศยัของ
มหาวทิยาลยั จาํนวน 

ประมาณ 400 คน 

ประชุมปีละประมาณ  

2 ครั้ง 

1,200 บาท 

สวสัดิการกองทุนสวสัดิการ
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เรื่องกองทุนสวสัดิการมหาวทิยาลยัทกัษิณ      

 

1. สร้างขวญักาํลงัใจ และสนบัสนุนการ 

        ปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั 

 2.    ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ฏิบตัิงานใน 

         มหาวทิยาลยัที่ไดร้ับความเดือดร้อน    

         เจบ็ป่วย หรือจาํเป็น  

3.      ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมที่สร้างความ 

         สามคัคีและนนัทนาการ   

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั
จาํนวน  900  คน 

    ประชุมประมาณ 

งบประมาณละ 6 ครั้ง  

(เฉลี่ย 2 เดือน/1ครั้ง) 

2,200 

การจดัการฝึกอบรม 

 

ปัจจุบนัการฝึกอบรมเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี่
สาํคญัวธิีหนึ่ง ซึ่งมุ่งเนน้การพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของบุคลากรในองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรมี
ศกัยภาพ สามารถแข่งขนัได ้ ภายใตบ้ริบทการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกา -    ภิวตัน์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยา่งรวดเร็ว  

 

เพื่ อให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความ
ชาํนาญในงานที่ทํา ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดี
และมีความเข้าใจเพิ่ ม ขึ้น  ประกอบกับ เพื่ อ
ยกระดบัปริมาณผลผลิตและระดบัคุณภาพของ
ผลผลิต 

บุคลากรของมหาวทิยาลยั ทั้ง
สายสนบัสนุนและสายวชิาการ 

ตลอดปีการศึกษา 600,000 

บาท 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ทุนการศึกษาต่อ / ทุนฝึกอบรม เพื่อใหก้ารพฒันาบคุลากรสายวชิาการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มหาวทิยาลยัจึงใหค้วามสาํคญักบัการหา
แหล่งทุนการศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรมจากภายนอก ใหแ้ก่
บุคลากร ซึ่งประกอบดว้ย   

- ทุน สกอ. 

- ทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

- อื่น ๆ 

เพื่อแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกใหแ้ก่
บุคลากรสายวชิาการที่ประสงคจ์ะสมคัรขอรับ
ทุน 

บุคลากรสายวชิาการที่ประสงค์
จะสมคัรขอรับทุนจากภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา - 

ทุนภายใตโ้ครงการส่งเสริมการวจิยัใน
อุดมศึกษา 
 

 

- เพื่อกาํกบัดูแลและติดตามผูผ้า่นการคดัเลือกทุน
ปริญญาเอกในประเทศประเทศ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

บุคลากรสายคณาจารยท์ี่
ประสงคข์อรับทุนการศึกษา 
และเป็นบุคลากรที่อยูร่ะหวา่งลา
ศึกษาต่อและมีคุณสมบตัิตรง
ตามประกาศรับสมคัร 

ตลอดปี - 

กองทุนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ 

ตามประกาศคณะกรรมการอาํนวยการพฒันาบุคลากร 

เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  จาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยัทักษิณ พ .ศ.2553 

และค่าใชจ้่ายนักเรียนทุน ตามที่ ก.พ. กาํหนด ประกาศ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ิน เรื่อง กาํหนดอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ
พนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเนื่อง 

2. เพื่อสนบัสนุนกระบวนการซึ่งจะนาํมาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

3. สนั บ ส นุ น ก ารพัฒ น าบุ ค ล าก รข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยเน้นโอกาศการเข้าถึง
แหล่งทุนและการไดร้ับการสนับสนุนจาก
กองทุนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัทักษิณ
ของบุคลากรทุกประเภทอยา่งทัว่ถึง  

 

บุคลากรมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตลอดปี   - 

การจดัประชุมคณะกรรมการ
อาํนวยการพฒันาบุคลากร 

 

การจัดประชุมเพื่ อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร  

และพิจารณาจดัสรรทุน 

1. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและใหค้าํปรึกษา 
2. เพื่อกาํกบัดูแลกองทุนพฒันาบุคลากร

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

3. เพื่อพิจารณาจดัสรรทุน 

คณะกรรมการอาํนวยการ ตลอดปี   - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํเพื่อเป็นการวางแผนการ
พฒันางานในอนาคต 

เพื่ อ กํ าห น ด แน วท างใน ก าร จัด ทํ า แ ผน
ยทุธศาสตร์ และแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน / บุคลากรภายในฝ่าย ตน้ปีการศึกษา - 

การจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั / 

หน่วยงาน 

     

- ประชุมคณะทาํงาน KM 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ตามกฤษฏีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาํหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พฒันาความรู้ในส่วนราชการฯ ประกอบกบัสํานักงาน 

ก.พ.ร.ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินการพัฒนาระบบ
ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันการ
พฒันาการจดัการความรู้ในส่วนราชการกา้วไปสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 

เพื่อกาํหนดนโยบายการจดัการความรู้ ประจาํปี
การศึกษา 2554 

คณะทาํงาน KM ตามคาํสัง่ที่ 

1273/2554  

ลงวนัที่ 21 ก.ค..2554  

 

ตลอดปีการศึกษา - 

- โครงการชี้แจงแนวทางการ
ดาํเนินงานการจดัการ
ความรู้ ประจาํปีการศึกษา 
2555 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  เห็นความสําคัญของการนําการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อใหห้น่วยงานภายในมหาวิทยาลยัไดม้ีแนวทางในการ
ดาํเนินงานการจดัการความรู้ อีกทั้งไดร้ับขอ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์จากการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2554 

เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานในปีถดัไป  

มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการชี้แจงการดําเนินงานการ
จดัการความรู้ ประจาํปีการศึกษา 2555 ขึ้น 

 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายในการดาํเนินงาน แนวทางการ
ประเมิน  แนวทางในการจัดทําแผนการ
จดัการความรู้  และปฏิทินการดาํเนินงาน 

ให้แก่ผู ้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ 

2. เพื่อนาํขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการดาํเนินงาน
การจดัการความรู้ ประจาํปีการศึกษา 2554 
ไปปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานการ
จดัการความรู้ ในปีการศึกษาถดัไป 

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบงานดา้นการจดัการ
ความรู้ของทุกหน่วยงานภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ  แ ล ะ
คณะทํางานด้านการจัดการ
ความ รู้มห าวิท ยาลัยทัก ษิณ 

ประจาํปีการศึกษา 2555 จาํนวน  

50 คน 

กรกฎาคม 2555 3,500 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก า ร บ ริ ก า ร ด้ ว ย หั ว ใ จ  

ครั้งที่ 1 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัในเรื่องของการบริการ ซึ่งถือไดว้่าเป็นหัวใจ
หลกัในการปฏิบตัิตามภาระงานของบุคลากรในสงักดั ให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ หรือถอดองค์
ความรู้จากผูม้ีประสบการณ์ออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  

ในการที่จะนําไปปรับใชก้บัการปฏิบตัิงานต่อไป จึงจดั
โครงการ  “แลกเปลี่ยนเรียน รู้การบริการด้วยหัวใจ  

ครั้งที่ 1” ขึ้น  

 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดว้ยหัวใจ 

ครั้งที่ 1 

2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรม
การเรียนรู้ภายในองคก์ร 

3. เพื่อถอดองคค์วามรู้ออกมาเป็นแนวปฏิบตัิ
ที่ดี นาํไปสู่การปรับใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

 

บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล จาํนวน 25 คน 

 

พฤศจิกายน 2555 

 

3,675 บาท 

- โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และผลการ
ดาํเนินงานการจดัการ
ความรู้ รอบ 6 เดือน 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ เป็นองคก์รหนึ่งที่ไดบู้รณาการระบบ
การจดัการความรู้ มาปรับใช้พฒันางาน คนและองคก์ร 

เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ งานการจดัการความรู้ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ จึงเลง็เห็นความสาํคญัของการจดัการ
ความรู้ ที่มีอยูใ่นองคก์รซึ่งกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้  เขา้ถึงขอ้มูล  และการ
แลกเป ลี่ยน เรียน รู้ทั้ งภ ายในและภายนอกองค์กร   

การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายใน
องค์กร จึงได้จัดโครงการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และผลการจดัการความรู้ รอบ 6 เดือน” ขึ้น 

เพื่อติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาํเนินการ   

จัดการความรู้   รอบ  6  เดือน  ของหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 

 

1. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ
จดัการความรู้ รอบ 6 เดือน 

2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรม
การเรียนรู้ภายในองคก์ร 

3. เพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ในการสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองคก์ร 

4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  การ
ดํ า เนิ น ก ารจัด ก ารค ว าม รู้ ข อ งแ ต่ ล ะ
หน่วยงาน 

 

ผูป้ฏิบตัิงานทางดา้นการจดัการ
ความรู้ ของหน่วยงาน ทุก
หน่วยงานในมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ 

มกราคม 2556 15,000 บาท 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภารกิจดา้นคดี 

(คดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดี
ลม้ละลาย  การติดตามเรื่องรับหนี้ การ
บงัคบัคดี) 

 

 

ดํ า เนิ น ก ารต ามกฏหม ายที่ เกี่ ย ว ข้อ ง เพื่ อ รักษ า

ผลประโยชนข์องมหาวิทยาลัย 

เพื่ อ ให้สามารถนํา เรื่องเข้า สู่กระบวนการ
พิจารณาของศาลได้ทันภายในระยะเวลาที่
กฏห ม ายกําห น ดและอ ายุ ค ว าม  /  รั ก ษ า
ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยั ไมใหไ้ดร้ับความ
เสียหาย และสามารถติดตามทวงถามการชาํระ
หนี้ไดค้รบถว้น ก่อนการดาํเนินคดี 
 

- ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ 

ภารกิจดา้นนิติกรรมสญัญา 
 

 

 

สามารถนาํสญัญาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงคใ์นการทาํนิตกิรรม 

สาม ารถนํ าสัญ ญ าไป ใช้ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง

เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการทํานิติ

กรรม 
 
 

- ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ 

ภารกิจดา้นวนิยั / จรรยาบรรณ / ความ
รับผดิทางระเมิด 

     

- การประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน 

 

ตามขอ้บงัคบั วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคลประกาศคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย 

เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีการเกี่ยวกบัวนิยั 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาได้กําหนดการ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ การดาํเนินการทางวินัย และโทษทาง
วินัย  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลยั ดงันั้น เมื่อปรากฏว่ามีการกระทาํผิดที่เขา้
ข่ายการกระทาํผิดวินัย ผูบ้ ังคบับัญชาจึงมีคาํสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อดาํเนินสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและ
หากผลการสอบสวนพบว่าได้กระทาํผิดจริง จะมีการ
เสนอลงโทษวนิยัต่อไป   

 

เพื่อควบคุม ดูแล ให้บุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ดว้ย
ความโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจริต ถูกตอ้งทั้งตามหลกั
กฎหมายจริยธรรมและระเบียบวนิยั 

  

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา  ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภารกิจดา้นใหค้าํปรึกษาตอบขอ้หารือ      

- ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จ ริ ย ธ ร ร ม -คุ ณ ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณรวมทั้ งวินัย/

ให้ความเห็นดา้นกฏหมาย 

กบัส่วนงานหรือหน่วยงาน
ภายใน และผูป้ฏิบตัิงานใน
มหาวทิยาลยั  

 

 

 

ตามขอ้บังคบั ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบัติงานใน
มห าวิท ยาลัย  ได้กําห น ดให้ ก ารดํา เนิ น การขอ ง
มหาวิทยาลัยนั้ น  มหาวิทยาลัยต้องให้ความสําคัญกับ
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กบัความรู้ทางวชิาการ    

เพื่ อ ส่ ง เส ริม /ให้ ค ว าม รู้ ด้ าน จ ริ ย ธ ร รม -

จรรยาบรรณรวมทั้ งวินัย กับผู ้ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยั 

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา   -  

- ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น / เส น อ
ความเห็นดา้นกฎหมาย ตอ
ผู ้บังคับบัญชา  หรือส่วน
งานหรือหน่วยงานภายใน
แ ล ะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
มหาวทิยาลยั  

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและชอบธรรม ตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศของมหาวทิยาลยัและกฎหมาย
อื่นๆ ของรัฐ     

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยัสามารถปฏิบตัิงานไดถู้กตอ้งและ
ชอบธรรม ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ
ของมหาวทิยาลยัและกฎหมายอื่นๆของรัฐ     

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา   -  

- การประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ/ คณะทาํงาน
รับเรื่องร้องเรียนกลา่วหาฯ/

คณะอนุกรรมการสอบสวน
การกระทาํผดิจรรยาบรรณ   

 

ตามขอ้บังคบั ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูป้ฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ได้กําหนดการหลักเกณฑ์  วิธีการ การ
ดาํเนินการทางจรรยาบรรณ และโทษทางจรรยาบรรณ 

สาํหรับผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั ดงันั้น เมื่อปรากฏว่า
มีการกระทําผิดที่เข้าข่ายการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

ผูบ้ ังคับบัญชาจึงมีคําสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการฯ  เพื่อ
ดาํเนินสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและหากผลการสอบสวน
พบวา่ไดก้ระทาํผดิจริง จะมีการเสนอลงโทษจรรยาบรรณ

เพื่อควบคุม ดูแล ให้บุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ดว้ย
ความโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจริต ถูกตอ้งทั้งตามหลกั 

จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ   

 

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ  
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ต่อไป   

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ 

ข้อบั งคับ  และกฎหมายของสภ า
มหาวทิยาลยั 

 

เพื่อเป็นการกลัน่กรองเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ที่เสนอบรรจุเขา้ระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ อให้ เกิดความเรียบร้อย 

ถูกตอ้งสมบูรณ์ ก่อนเสนอตอ่ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั 

เพื่อพิจารณากลัน่กรองเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบังาน
ดา้นระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายซึ่งบรรจุเขา้
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลยั 

ร่ า งก ฎ  ร ะ เบี ยบ  ข้ อ บั งคับ 

ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่ ง ส่ วน งาน และห น่ วยงาน
ภายในเสนอ  

ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ 

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกขป์ระจาํมหาวทิยาลยั  

 

 

ตามข้อบังคับ  ว่าด้วย  การบริหารงาน บุคคล    เมื่อ
ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัที่เห็นว่าตนไม่รับความเป็น
ธรรมหรือคบัขอ้งใจเนื่องจากการกระทาํหรือคาํสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชา  หรือถูกลงโทษทางวินยัและถูกสั่งให้ออก
จากงาน สามารถ ร้องทุกขห์รืออุทธรณ์แลว้แต่กรณีได ้

 

เพื่ อถ่ วงดุลการใช้อําน าจทางบ ริห ารของ
ผูบ้ ังคับบัญชา ให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรมต่อผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั  

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ  

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดา้น
กฎหมายของมหาวทิยาลยั  

 

 

เพื่อให้ผูบ้ริหารรวมทั้งผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัมีที่
ปรึกษา ใหค้วามเห็นดา้นกฎหมาย  กรณีเกิดปัญหาในการ
ใช้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้ งกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ภายนอกที่
เกี่ยวขอ้งต่อการปฏิบตัิงาน 

ให้ความเห็น ขอ้เสนอ แนวทาง วิธีการปฏิบัติ
กรณีเกิดปัญหาขอ้กฎหมายในการบริหารงานทั้ง
นอก-ในมหาวทิยาลยั ต่อผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา 
รวมทั้งผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยัดว้ย  

ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั ตลอดช่วงเวลา ขึ้นอยูก่บั
หลาย

องคป์ระกอบ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวติและสุขภาวะของสมาชิก 
ในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1. ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
    2. มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนภารกิจของฝ่ายผา่นทางเวบ็ไซตท์ี่รับผดิชอบ 
    2. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา 
    3. ความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร โดยการส่งแบบสาํรวจเพื่อตรวจสอบขอ้มูลสวน่บุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การบริหารงานธุรการและสารบรรณ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารของหน่วยงานจําเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการอย่างมีระเบียบ แบบแผน  

อนัจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัทั้ งเวลา
และแรงงาน  ซึ่ งจะนําไป สู่ประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผลในการทาํงาน 

1. ไดข้อ้มูลข่าวสารเมื่อตอ้งการ 

2. คน้หาไดร้วดเร็ว 

3. คุม้ครองรักษาเอกสาร 

4. ควบคุมดูแลเอกสาร 

5. สงวนรักษาเอกสาร 

6. เสียค่าใชจ้่ายในการบริหารงานนอ้ยที่สุด 

ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา - 



40 

 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภารกิจดูแลระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

การจดัการเอกสารที่มีปริมาณจาํนวนมาก อาจเสี่ยงต่อ
ความสูญหาย และล่าชา้ในการรับส่ง ดงันั้น จึงมีการนํา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการระบบ
เอกสารให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบตัิงาน 

และสามารถจดัเกบ็และสืบคน้เอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

เพื่อใชใ้นบริหารจดัการเอกสารทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ใหม้ีความรวดเร็ว   

1.  บุคลากรมหาวทิยาลยั 

2.  ผูป้ฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

      ของส่วนงาน/หน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา - 

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารของราชการ 

 

 

พระราชบัญญํติขอ้มูลข่าวสารไดก้าํหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานของรัฐ ภายใตส้ิทธิ
และหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 

เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสาร บุคลากร นิสิต และประชาชน
ทัว่ไป 

ตลอดปีการศึกษา - 

ภารกิจดูแลเวบ็ไซตห์น่วยงาน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ ทาํให้ผูร้ับบริการสามารถติดต่อขอ้มูลข่าวสาร
ของหน่วยงานไดต้ลอดเวลา และสามารถสืบคน้ขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง 

 

เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มูลของหน่วยงาน 1. บุคลากร/นิสิตมหาวทิยาลยั 

2. ผูส้นใจภายนอกมหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา - 

บริหารระบบทรัพยากรบุคคล การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการขอ้มูลดา้นบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกบั สามารถ
สืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เพื่อสร้างฐานขอ้มูลในการสืบคน้และอา้งอิง
ขอ้มูลร่วมกนั 

บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กจิกรรม/ภารกจิ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

บริหารระบบการลาออนไลน์ การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการบริหารระบบการลา
แทนระบบเดิมซึ่งยงัคงใชก้ระดาษ 

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน และมี
ความรวดเร็ว คล่องตวัในการทาํงาน 

บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ตลอดปีการศึกษา - 

การบาํรุงรักษาและสาํรองฐานขอ้มูล
กลาง 

การนําเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันภายใน
หน่วยงาน จะทําให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลและทํางาน
ร่วมกนัได ้

เพื่อเป็นการสร้างระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูล
กลางของหน่วยงานใหบุ้คลากรสามารถสืบคน้
ไดร้่วมกนั 

บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวติและสุขภาวะของ
สมาชิกในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) พฒันาความเป็นเลิศดา้นการจดัระบบบริหารสาํนกังาน 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นสาํนกังาน มีความสะอาด คล่องตวั 
2. มีการบริหารจดัการภายในสาํนกังาน เพื่อใหบุ้คลากรสามารถทาํงานแทนกนัได ้

ตัวชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1. กระบวนการจดัทาํกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน 
    2. มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ วางแผนและติดตามการปฏิบตัิงาน 
    3. ผลการประเมินการปฏิบตัิงานจากระบบพี่เลี้ยงของบุคลากรที่เขา้ปฏิบตัิงานใหม่ 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การจดัประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

 

การจดัประชุมเป็นการดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน หาขอ้ยตุิในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อพฒันางาน
ภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

เพื่อกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมหาแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

 

บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา - 

การบริหารงานธุรการสภาคณาจารย์
และพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

จดัประชุมดาํเนินการตามมที่กรรมการสภาคณาจารยแ์ละ
พนกังานเสนอ เพื่อพิจารณาใหค้าํปรึกษาแก่อธิการบดี  

เพื่อเป็นแนวทางในการสนบัสนุนตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

1. เพื่อเสนอแนะใหค้าํปรึกษาแก่อธิการบดี 

2. เพื่อใหป้ระชาคมมหาวทิยาลยัมีช่องทางใน
การสื่อสารต่อมหาวทิยาลยั 

3. เพื่อเสนออธิการบดีในการนาํขอ้มูลตา่ง ๆ 

ที่ไดเ้สนอแนะจากสภาคณาจารยแ์ละ
พนกังานใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ดาํเนินการ 

 

 

บุคลากรมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตลอดปีการศึกษา - 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การบริหารงานเลขานุการ 

 

 

 

งานเลขานุการผูบ้ริหาร เป็นงานที่มีบทบาทสาํคญัของ
หน่วยงาน  เพราะเป็นหนึ่งภารกิจที่สามารถแบ่งเบา
ภารกิจของผูบ้ริหาร และเป็นผูเ้ชื่อมโยงระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในหน่วยงาน 

และภายนอกองคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 

เพื่ออาํนวยการและใหบ้ริการแก่ผูบ้ริหาร 

ทั้งในเรื่องงานเอกสารและธุรการ การ
ตอ้นรับอาคนัตุกะ การประสานงาน  การ
ประชุม  

เป็นตน้ 

ผูท้ี่เขา้มาติดต่อประสานงานกบั
ผูบ้ริหารทั้งบุคลากรภายใน และ

บุคคลภายนอกหน่วยงาน 

 

ตลอดระยะเวลาการ
ดาํรงตาํแหน่งของ

ผูบ้ริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางไป
ปฏบิตัหิน้าที่
นอกพืน้ที ่
ภายในประเท
ศ / 17,000 

บาท ต่อครั้ง 

2. ค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางไป
ปฏบิตัหิน้าที่
ต่างประเทศ/ 

25,000ต่อครั้ง 

3. ค่ารับรอง
แขกผู้บริหาร  

ปีงบประมาณ
ละ 30,000 

บาท  

3. ค่าใช้จ่าย
อืน่ๆ 

ปีงบประมาณ
ละ 20,000 

บาท 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

การบริหารเงินทดรองจ่าย ในการดาํเนินงานของหน่วยงาน อาจมีค่าใชจ้่ายเร่งด่วน 

ที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิภารกิจ จึงจาํเป็นตอ้งมีเงิน
ทดรองจ่ายไวเ้พื่อสาํรองจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  

เพื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ซึ่งจะช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุตามแผนและ
วตัถุประสงคท์ี่วางไว ้

1. ลดปัญหาในการบริหารงาน และมีความ
สะดวก คล่องตวัในการทาํงาน 

2. การดาํเนินงานตามภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เกิดประสิทธิภาพ ทนัตามกาํหนดเวลา 
3. เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์/

เป้าหมายไดเ้ร็วขึ้น 

บุคลากรภายในฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

ตลอดปีการศึกษา - 

การบริหารงบประมาณ  และพสัดุ 

 

 

 

การบริหารงานงบประมาณใหข้บัเคลื่อนตามยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามภารกิจภายใตร้ะเบียบการบริหารงบประมาณและ
พสัดุของมหาวทิยาลยั 

1. จดัทาํงบประมาณสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ 

2. ปฏิบตัิตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณและพสัดุของมหาวทิยาลยั 

3. มีวนิยัทางการเงินที่ดี โดยดาํเนินงาน
ตามแผนการจ่ายงบประมาณอยา่ง
เคร่งครัด 

4. บริหารการเงิน งบประมาณ พสัดุ  

โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใน
หน่วยงาน 

 

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

และมหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา - 

ภารกิจประสานงานส่วนกลาง การประสานงานและดาํเนินการในภารกิจตา่ง ๆ ใหส้าํเร็จ
ลุล่วงนอกพื้นที่ตั้งของวทิยาเขตสงขลา และพทัลุง  

เพื่อเป็นการประสานงานและบริการในการ
ดาํเนินเรื่องต่าง ๆ  

บุคลากร/หน่วยงานภายใน ตลอดปีการศึกษา - 

การบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการทาํงานที่ใชใ้นการ
จดัวางระบบและควบคุมภายในหน่วยงาน เพือ่ใหก้าร
บริหารงานลดความเสี่ยง ทาํใหง้านเกิดประสิทธิภาพแล
ประสิทธิผลในการทาํงาน 

เพื่อใหห้น่วยงานมีระบบการบริหารความ 

เสี่ยงและควบคุมภายในภายในหน่วยงาน  

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการบริหารงานใหน้อ้ยลง 

บุคลากรภายในหน่วยงาน/

มหาวทิยาลยั 

 

ตลอดปีการศึกษา - 



45 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยทุธศาสตร์การพฒันา การดาํเนินการซึ่งการวางแผนการดาํเนินกิจการของ
องคก์รเพือ่มุ่งตอบสนองความสาํเร็จและความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ 

เพื่อใหอ้งคก์รดาํเนินไปตามกรอบแผนงานที่
กาํหนด 

บุคลากรภายในหน่วยงาน/

มหาวทิยาลยั 

ตลอดปีการศึกษา - 

การประกนัคุณภาพ 

 

 

 

การประกนัคุณภาพ เป็นการดาํเนินการสร้างความเชื่อมัน่
ใหเ้กิดขึ้นภายในหน่วยงาน ทาํใหเ้กิดระบบการทาํงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

 

 

   เพื่อใหร้ะบบการทาํงานภายในหน่วยงานเกิด
ระบบและมีคุณภาพ บุคลากรสามารถทาํงานได้
อยา่งถกูตอ้ง และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา - 

 

 

 

 


