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ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 



คํานํา 
 

  แผนป ฏิ บั ติ ก า ร  ฝ่ า ยบริ ห า รกลา งและทรั พยากรบุ คคล  ปี ก า ร ศึ กษา  ๒๕๕๖ 
จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายและแผนพัฒนาของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน เอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน   
ส่วนที่ ๒  แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และส่วนที่ ๓  
แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
        ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
 



สารบัญ 

                    หน้า 

ส่วนที่ ๑  ข้อมลูเบ้ืองต้นของหน่วยงาน          

- ช่ือหน่วยงาน         ๒ 
- ที่ต้ัง          ๒  
- ประวัติความเป็นมา        ๒ 
- สภาพแวดล้อมขององค์กร        ๓ 
- โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร      ๗ 

 

ส่วนที่ ๒  แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ        ๑๐ 
- ค่านิยม  สมรรรถนะหลักขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร    ๑๐ 
- แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ๑๑ 

- ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ๑๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

 

ส่วนที่ ๓   แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖     ๑๕ 

 



๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 
 

 
 
ช่ือหน่วยงาน 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 
ที่ต้ัง 
 

  สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง    ชั้น ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ                
วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 
  สํานักงานวิทยาเขตสงขลา  อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๗ ) มหาวิทยาลัยทักษิณ                   
วิทยาเขตสงขลา  เลขที่ ๑๔ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
  สํานักงานกรุงเทพมหานคร    ชั้น  ๑๔  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น  ๑๔  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเกิดจากการยุบรวมของกองกลาง กองบริหารบุคคลสํานักงาน
สภาคณ าจารย์ และพ นักงาน  และงานการ จัดการความ รู้  จากสํ า นั ก งาน ยุท ธศาสต ร์การพัฒ นา  
ซึ่ งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ เป็นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการแบ่งงานในสํานักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้ง 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล  มีภาระหน้าท่ี รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน  การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และภารกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



๓ 
 

สภาพแวดล้อมขององค์กร  
 
        ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน   
การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจ
อื่น ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งกลุ่มภารกิจตามโครงสร้างการบริหาร
และลักษณะงานภายใน ออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

 
  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนินงาน 

๑.  กลุ่มภารกจิสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลัย          
๑.๑  ภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ธุรการฝ่าย ธุรการสภาคณาจารย์และพนักงาน  สารบรรณ
มหาวิทยาลัย ภารกิจงบประมาณ  การเงิน  และพัสดุของฝ่าย ภารกิจ
เลขานุการผู้บริหาร ภารกิจการประชุม คณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย คณะการรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าส่วนงาน  การไปราชการของผู้บริหารและการแต่งตั้งผู้รักษาการ
แทน งานดูแลระบบ E-document  ภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  ภารกิจจัดระบบบริหารงานเอกสารของ
มหาวิทยาลัย ภารกิจพระราชพิธี  รัฐพิธี และพิ ธีการอื่นๆ ภารกิจ
ประสานงานส่วนกลาง  

๒.  กลุ่มภารกจิบริหารงานบคุคล   
๒.๑  ภารกิจบริหารงานบุคคล 
 

การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างพิเศษ ต่อสัญญาจ้าง 
และการทําสัญญาจ้าง การเข้าสู่ตําแหน่ง/การโอนย้าย/ตัดโอนตําแหน่ง/
เปลี่ยนตําแหน่ง/ยืมตัวและช่วยราชการ การปรับวุฒิ การศึกษา  
การขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอตําแหน่งชํานาญการ เงินประจํา
ตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนระดับตําแหน่ง การเข้าสู่ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร/ประเภทอํานวยการ การประเมินการปฏิบัติงาน
ประจําปี  การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพ่ือบรรจุเป็น  
พนักงานประจํา ภาระงานขั้นต่ํ า การเลื่อน ข้ันเงินเดือน  ค่าจ้าง  
บัญชีถือจ่าย การเปล่ียนสถานภาพ การลาออก การเกษียณอายุราชการ  
การไปราชการในและต่างประเทศ  บริหารอัตรากําลัง 

 



๔ 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนินงาน 
๓. กลุ่มภารกจิทะเบียนประวัติและสวสัดิการ  ประกอบด้วย ๒ ภารกิจ ดังน้ี 
๓.๑  ภารกิจทะเบียนประวัต ิ
 

จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ท้ังเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ การเพ่ิมวุฒิ
การศึกษา การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หนังสือรับรอง  
การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว  
ชื่อสกุล  การขอยกเว้นการรับราชการทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

๓.๒  ภารกิจสวัสดิการ 
 

ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล บําเหน็จบํานาญ การขอ
พระราชทานเพลิงศพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ุ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชพค. ชพส. กบข. กสจ. งานนโยบายการจัดสรร
ที่ พั ก  งานสวัสดิ ก าร เงิน กู้ ขอ งโครงการต่ างๆ  งาน เลขานุ การ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 
 

๔.  กลุ่มภารกจิพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
๔.๑ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

การจัดการฝึกอบรม การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร การลา
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (การลาศึกษา
ต่อ  การฝึกอบรมหรือดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย) ภารกิจทุนการศึกษาต่อ
ทุนฝึกอบรม กองทุนพัฒนาบุคลากร ประสานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร ์ 
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแต่
ละหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประกัน
คุณภาพ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย 
 

๕.  กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 
๕.๑ ภารกิจวินัยและนิติการ 
 

ภารกิจด้านคดี (คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย  
การติดตามเร่ืองรับหน้ี การบังคับคดี) ภารกิจด้านนิติกรรมสัญญา  
ภารกิจด้านยกร่างประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ภารกิจด้าน
วินัย จรรยาบรรณ ความรับผิดทางละเมิด ภารกิจสนับสนุนด้านงาน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ภารกิจด้านให้คําปรึกษาตอบข้อหารือ 
 

 
           
 
 
 
 
 



๕ 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มแีนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ดังน้ี 
 

ผู้รับบริการ แนวทางและวธิีการใหบ้ริการ 
๑. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

๑. มีเอกสารคูม่ือแนะนําการปฏิบัติงาน 
๒. มีแผนผังแนะนําข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๓. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 
๔. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์/โทรสารและทางอีเมล ์
๕. มีการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือนํามาพัฒนาการ
ให้บริการ 
๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (KM)  

๒. ทายาททางกฎหมายและผู้รับ
ผลประโยชน์ 

๑. มีเอกสารแนะนําการปฏิบัติงาน 
๒. มีการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์/โทรสาร ทางอีเมล์ และการซักถามด้วยตนเอง 
(Walk In) 
๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและการ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือนํามาพัฒนาการให้บริการ 

๓. ประชาชน มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการรับสมัคร
งาน / รายชื่อผู้สอบ / ประกาศผลการสอบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตฝ์่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

                    ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
           บุคลากรส่วนใหญ่ในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
๘๕.๗๑ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐.๗๑ และเป็นข้าราชการ ร้อยละ ๓.๕๗ 
           บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๗.๘๕ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ ๓๒.๑๔ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท  
 

ข้อมูลบคุลากร 
สายสนบัสนุน (๒๘ คน) 
จํานวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร   
     ข้าราชการ ๑ ๓.๕๗ 
     พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๔ ๘๕.๗๑ 
     ลูกจ้างของส่วนราชการ ๐  
     ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๓ ๑๐.๗๑ 
วุฒิการศึกษา   
     ปรญิญาเอก   
     ปรญิญาโท ๙ ๓๒.๑๔ 
     ปรญิญาตรี ๑๙ ๖๗.๘๕ 
     ต่ํากว่าปริญญาตรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



๗ 
 

 โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
  
   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดี 

ที่เกี่ยวข้องดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและ
สวัสดิการ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 



๘ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร วิชัย  ชํานิ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

กลุ่มภารกิจสนับสนุน 
การบริหารมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติ 
และสวัสดิการ 

กลุ่มภารกิจพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจวินัยและนิติกร 

๑. นางพยอม  สุทธิพันธ์ 
๒. นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ 
๓. น.ส.วัลภา ทับแก้ว 
๔. น.ส.ธันยธรณ์ สุทธิพงศ์ 
๕. น.ส.ปวีณา  จันทร์ประดิษฐ์ 
๖. น.ส.วรรณา  เหมทานนท์* 
๗. นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม 
๘. น.ส.พณวรรณ  ยามาเจริญ 
๙. พนักงานขับรถยนต์ 
 

๑. น.ส.เพ็ญฉาย  กุลโชติ 
๒. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร 
๓. น.ส.กันยารัตน์  หนูสุข 
๔. นางลลิดา  นันทวงศ ์
๕. น.ส.ทัศนีย์  ศรีจันทร์ 
๖. น.ส.วรรณา  เหมทานนท์* 
 

๑. น.ส.สมศรี  โชติการ 
๒. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
๓. นางสําราญ  ชูจนัทร์ 
 

๑. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง 
๒. นางลลิดา  นันทวงศ์* 
๓. นางปุณญาดา  สวุรรณมณี 
 

1. นายจิตตพล  ช่วยหนู 
2. นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง 
3. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ์ 
4. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ์ 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  
 

 
ปรัชญา 

ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 

ปณิธาน 
มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

  
วิสัยทัศน ์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  
 
 

พันธกิจ 
 

สร้างความเข้มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
 

ค่านิยม 
๑. พร้อมให้บริการ ทํางานอย่างมืออาชีพ ทํางานเป็นทีม  
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 
สมรรถนะหลักขององค์กร 
     การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการลา 
เป็นต้น 
 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
    มีจิตบริการที่ดี มีความต่ืนตัว กระตือรือร้น และสร้างความพึงพอใจในทกุบริการ



๑๑ 
 

แผนกลยุทธฝ์า่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงคท์ี่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธ/์โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

            

โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาและ 

บ่มเพาะค่านิยมหลัก  
(THAKSIN Core Value)  
และวัฒนธรรมองค์กร 

 
 

     - การกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
ค่านิยมหลัก TSU Core Values 

 
 

    ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติของผู้บริหารและประชาคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  
 

  
 

 ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 

     ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักและวัฒนธรรม
องค์กรของบุคลากร 

 
 

    ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ความคล่องตัว 

      - พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น  
e-University  
(โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เอื้อต่อ
ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ในกํากับ 

 
 

 
 

   ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

 
 
 
 

             



๑๒ 
 

กลยุทธ/์โครงการ ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มผลการการปฏิบัติงานที่ดีของ
องค์กร 

             

โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ผลงาน (Performance 
Management System : 
PMS) 

      - การพัฒนาระบบการจัดทําข้อตกลงร่วม
ก่อนการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) ระดับส่วนงาน/ฝ่าย/งาน 
และระดับบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

 
 

 
 

  ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การพัฒนามาตรฐานภาระงานสาย
สนับสนุน 

 
 

 
 

   ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล      ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

๒.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นมืออาชีพ 

      - การดําเนินงาน On the Job Training  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

๓.  โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านการบริหารจัดการ 

      - การดําเนินการ “กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา
ระดับสูง (นบส.) 

  
 

 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา 
(นบอ.) 

  
 

 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

๔. โครงการพัฒนาความรักความ
ผูกพันกับองค์กร 

      - การพัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง
ความรัก ความผูกพันของบุคลากรกับ
องค์กร 

 
 

    ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ      ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหาร 
อาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า 

     ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 

- การประเมินความผูกพันของบุคลากร      ฝ่ายบริหาร
กลางฯ 



๑๓ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล  ได้พัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อ
สนับสนุนระบบการบริหาร
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางาน 

๑.  พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ  

ร้อย
ละ 
๘๐ 

 
 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

การวิเคราะห์ กําหนด 
ปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ฝา่ยบริหาร
กลางและ
ทรัพยากร
บุคคล 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายบริหาร
กลางและ
ทรัพยากร
บุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การมุ่งเน้นลูกค้า / ผู้รับบริการ (Voice of the Customer) 

๑. ผู้รับบริการ ได้รับการ
บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และตรงตามความต้องการ 

๑. มุ่งเน้นการให้บริการ
และตอบสนองความ
ต้องการทุกระดับ 

การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

๑. การสํารวจความ
พึงพอใจต่อการ
รับบริการ 

๒. การเปิดช่องทาง
การรับฟังเสียง
ผู้รับบริการ 

 

ฝ่ายบริหาร
กลางและ
ทรัพยากร
บุคคล 



๑๔ 
 

 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
 
 
 

กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
 
 
 

กาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ 
 
 
 

กาํหนดเป้าประสงค ์
 
 
 

กาํหนดกลยทุธ์ 
 
 
 

กาํหนดตวัช้ีวดั 
 
 
 

กาํหนดโครงการ/กิจกรรม 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖  

 

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
ต่อเนื่อง ใหม ่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความ
คล่องตัวดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

                 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารให้เกิดความ
คล่องตัว 

                 

- โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์               พณวรรณ ๔๖,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

- การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ  
และกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

              อุทัยวรรณ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๑๐ 

 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย               พิสิษฐ์   

 การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

              ทัศนีย์   

 การคุ้มครองการทํางาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

              สําราญ   

 การเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

              ลลิดา   

 
 
 
 

                 



 ๑๗  

 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
ต่อเนื่อง ใหม ่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 

              เพ็ญฉาย   

 การแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

              เพ็ญฉาย   

 การกําหนดระดับตําแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

              อ้อยอุสา   

 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

              พิสิษฐ์   

 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย               พิสิษฐ์   

 สภาคณาจารย์และพนักงาน               นนทพัทธ์   

 การรักษาการแทน การมอบอํานาจให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนและมอบอํานาจช่วงให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

              ทัศนีย์   

 หลักเกณฑ์การลาออกจากตําแหน่งของผู้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือ
ประเภทอํานวยการ 

              ทัศนีย์   

- การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรนิสิต 
ต่อระบบบริหารงานและ 
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลย 

              อุทัยวรรณ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 ๑๘  

 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
ต่อเนื่อง ใหม ่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่ดีขององคก์ร 

                 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน 
(Performance Management System : 
PMS) ระดับส่วนงานและระดับบุคคล 

                 

- การพัฒนาระบบการจัดทําข้อตกลง 
การปฏิบัติงานล่วงหน้า (Performance 
Agreement) บุคลากรสายสนับสนุน 

              ธิดา ๗,๕๒๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

- การพัฒนามาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน               ลลิดา ๒๘,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. โครงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล               อ้อยอุสา - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

๓. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการ
บริหาร โครงการ “กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ” 

              อ้อยอุสา - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

๔. โครงการสร้างความรัก ความผูกพันของ
บุคลากรกับองค์กร 
 กิจกรรมเสวนากลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ  

ครั้งที่ ๑ 

              ปุณญาดา  
๘,๐๐๐ 

ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

 การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ                ๓,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

 โครงการเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า 

               ๑๓๐,๐๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 ๑๙  

 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
ต่อเนื่อง ใหม ่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

คํารับรองการปฏิบตัิงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ส่วนที่ ๑   องค์ประกอบคุณภาพ 
๑.๑    กระบวนการพัฒนาแผน                  

- โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

                สุรศักดิ์ ๑๐,๒๒๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

                 

- โครงการจัดทําแผน ปีการศึกษา ๒๕๕๖               อ้อยอุสา - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ส่วนที่ ๒    จุดเน้น นโยบาย และตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (Corporate KPI) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

                 

- การจัดทําโครงร่างองค์กรของหน่วยงาน               สุรศักดิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  การเป็น e-University                  
- การใช้ระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 
              อุทัยวรรณ - มีการดําเนินงาน 

ไม่ต่ํากว่า ๓ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 ๒๐  

 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค/์กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
ต่อเนื่อง ใหม ่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ส่วนที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาระบบสนับสนนุการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

                 

๑.๑  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

                 

- การวิเคราะห์ กําหนด ปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

              ปุณญาดา - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

                 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

              ปุญชรัสมิ์ - ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รบับริการ  
(Customer Focus) 

                 

๒.๑  การรับฟังเสียงของลูกค้า/ผู้รับบริการ (Voice of 
the Customer) 

                 

- การรับฟังเสียงผู้รับบริการ               สําราญ ๑,๘๐๐ ดําเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ 

 


