
 
 
 

รายงานการประชุมประสานงานการเจาหนาที ่
ครั้งที่ 5/2562 

วันพฤหสับดีที ่19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-15.00 น. 
ณ หองประชมุ 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ 

และหองประชมุทางไกล (Teleconference) ของแตละวิทยาเขต 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสิทธิศักด์ิ สมบัติยานุชิต ประธาน 
2. นางนิศากร  ชางสุวรรณ  งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
3. นางวัชรี     ไชยศรี    งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
4. นางสาวจิระพา  ตรีตรง  งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
5. นางสาวจตุพร อมรกุล  งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
6. นางสาวกนกพร อินทรทอง งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
7. นายขจรศักด์ิ จารุพันธ  งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
8. นายเจตพล เชียงจันทร  งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ 
9. นางนวพร หอมจันทร  งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ 
10. นางฐิราพร รัตนะ            งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ 
11. นางสาวนันทนา พันธภัย  งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ 
12. นายสุรศักด์ิ สวุลักษณ   งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ 
13. นางกนกวรรณ พันธรัตน  งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ 
14. นางสนัุนทา แกวเจริญ  งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ 
15. นางภารดี แทนทอง  งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ 
16. นางอชิดา นิลรัตน   งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ 
17. นางเมตตา  ชุมอินทร   งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ 
18. นางรัตติยา เขียวแปน  งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ 
19. นางสาวพรศรี  สวางล้ําเลิศศริิ งานธุรการ กองการเจาหนาที่ 
20. นางสุมณฑา  พลดวง           กองกลาง 
21. นางสาวศตรรรตน รัตนพงศ กองกิจการนักศึกษา 
22. นางสาวไตรลดา พงษชาตรี กองกิจการนักศึกษา 
23. นางสาวสุธีรพร เอ่ียมวิจิตร กองอาคารสถานที่ 
24. นางสาวสาลินี  นาคกุล  กองคลัง 
25. นางสาววรณัน  ยันตรกิจ  กองแผนงาน 
26. นางสาวจุฑารัตน อยูอําไพ  กองแผนงาน 
27. นางณัฎฐารมย วาสนาสัมพันธ กองทะเบียนและประมวลผล 
28. นางสาวศิริรัตน ทองแกว  กองทะเบียนและประมวลผล 
29. นางสาวจงจิต  ราชยอด        กองบริการการศึกษา 
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30. นางสาวภานุชนาถ สุวรรณพัฒน ศูนยกีฬาและสุขภาพ 
31. นางวาสนา  สุขศิริ    โครงการสํานักการศึกษาและนวัตถกรรมการเรียนรู 
32. นางหทัยทิพย เองฉวน  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต 
33. นางสาวสุวภาคย เบญจธนวัฒน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต 
34. นางสาวกิตติยา  แสะอาหล ี สํานักประกันคุณภาพ 
35. นางสาวภูริมาศ อินทรัตน  หนวยตรวจสอบภายใน 
36. นางกัญญารัตน พันทอง   หอประวัติ 
37. นางณญดา อินทสโร  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
38. นางสาวเนตริยา สมบูรณรัตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
39. นางสาวเขมณัฏฐ มาศวิวัฒน  คณะศิลปศาสตร 
40. นางสาวสมลักษณ นราวัฒนะ  คณะศิลปศาสตร 
41. นางสาวนิสาชล สันหมาน   คณะศิลปศาสตร 
42. นางสาวชวัลรัตน บุญกาญจน  สถาบันสันติศกึษา 
43. นางสาวนิตดาอร กาญจนวงศ  คณะเทคนิคการแพทย 
44. นางดนยา วราสิทธิชัย   คณะสัตวแพทยศาสตร 
45. นางศศิธร ชาญดวยกิจ   คณะสัตวแพทยศาสตร 
46. นางเพ็ญศรี เลนุกูล  คณะพยาบาลศาสตร 
47. นางสาวรณิษฐา แซเลา   คณะพยาบาลศาสตร 
48. นางสาวอรธีรา ดวงทอง  คณะพยาบาลศาสตร 
49. นางสาวสาลูมา หลําหลี   คณะพยาบาลศาสตร 
50. นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
51. นางจินดารัตน สันติภราภพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
52. นางสาวสุดารา คลายมณ ี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
53. นางวัลดี ชัยรัตน    คณะวิทยาการจัดการ 
54. นางสาวเกศณี จิตรภักดี  คณะวิทยาการจัดการ 
55. นางจิระวัฒน พิสุทธ์ิพิทยากุล  สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกะวีสุนทร 
56. นางสาวอรพรรณ แกวบุญทอง  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
57. นางอรทัย บุญมี    ศูนยคอมพิวเตอร 
58. นางสาวสุรียรัตน อําพันสุข ศูนยคอมพิวเตอร 
59. นางสาววรรณวรางค จิตผิวงาม ศูนยคอมพิวเตอร 
60. นายโกวิทย แซเลา  ศูนยคอมพิวเตอร 
61. นางสุปราณี อุบลจินดา  ศูนยคอมพิวเตอร 
62 นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต คณะวิศวกรรมศาสตร 
63 นายณัฏฐนันท ประจักษเลิศวิทยา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
64. นางสาวเกตุวดี ตันชะโล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
65.      นางสมุณฑา ปานงาม  ศูนยสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
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66.      นางสาวพิกุล แกวนอย               ศูนยสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
67.      นางสาวปทมา นิลหสัรังษี  คณะเศรษฐศาสตร 
68.      นางพรพิมล ทองฉมิ  บัณฑิตวิทยาลัย 
69.      นางอารมณ รัตนสุวรรณ  สํานักวิจัยและพัฒนา 
70.      นางสาวสุรัลชนา อรทัย  อุทยานวิทยาศาสตร 
71.      นายกฤษฎา พิทักษ  อุทยานวิทยาศาสตร 
72.      นางพิมพาภรณ สุวรรณเคหะ คณะวิทยาศาสตร 
73.      นางสาวศิริพร เทพอรัญ  คณะวิทยาศาสตร 
74.      นางสาวนุสรา สุวรรณมณ ี คณะเภสัชศาสตร 
75.      นางลนิดา เคารพาพงศ  คณะเภสัชศาสตร 
76.      นางกติติวรรณ วรรณพฤกษ คณะแพทยแผนไทย 
77.      นายบุญเจิด วีจันทร  คณะนิติศาสตร 
78. นางธวัลรัตน วองกมลปฏิญญา สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี 
79. นางอนงค หนูเรือง  สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี 
80. นางสาวภาวิณี วุนดี   สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี 
81. นายอารอฟต ดอเลาะ  สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี 
82. นางนิยาวาเฮร ไพบูลย               สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี 
83. นางสาวมัสหยา วงษหอมทอง คณะศิลปกรรมศาสตร 
84. นายบุรินทร สหะวิริยะ   คณะศึกษาศาสตร 
85. นางแกนจันทร มูสิกธรรม  คณะวิทยาการสื่อสาร 
86. นางสาวณาฐมิยา หลีหเจรญิกุล  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี 
87. นางแวรอบิยะ เจะอะ       วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
88. นายอนันต  เจะมามุ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
89. นางสาวมาเรีย มะยีแต  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเน่ือง 
90. นางสาวจอมใจ เพชรกลา  สํานักวิทยบริการ 
91. นางสาวอัสมา สงเสิรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
92. นางประกายมาส บาหลัง   วิทยาเขตตรัง 
93. นางปติกานต สังขพันธ  วิทยาเขตตรัง 
94. นางสาวซิรยา นิพัทธมานนท วิทยาเขตตรัง 
95. นางพรนิภา พลฤทธ์ิ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
96. นางสาวสุพัตรา สมเขียวหวาน วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
97. นางสาวมาริสา กุฎอินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
98. นายอภินันท ภูศรี  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
99. นางสาวสุนันทา เหมือนปอง        สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
100. นางวัชรี ผัดผล                       สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
101. นางนิภา รักษาราช   สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
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102. นายสิทธิพร ภูขะโร   สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
103. นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง  คณะการบริการและการทองเที่ยว 
104. นางละมัย วิทยาศิริกุล   วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
105. นางสาวสุปราณี บํารุงภักด์ิ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 
106. นางสาวอรปรียา ปยังกร  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

 ประธานที่ประชุมประสานงานการเจาหนาที่ กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมประสานงานการเจาหนาที่ ครัง้ที ่4/2562 เม่ือวันที่ 12-13 กันยายน 2562 

 

  ที่ประชุมขอปรับแกขอความในรายงานประชุมหนาที่ 3 ขอ 2.3.3     

จากเดิม “วิทยาเขตตรัง โดยนางปติกานต สังขพันธ ไดนําเสนอนวัตกรรม เรื่อง ระบบการจัดการฝกอบรมออนไลน”  

แกไขเปน“วิทยาเขตตรัง โดยนางปติกานต สังขพันธ ไดนําเสนอนวัตกรรม เรื่อง การใช Google Drive ในการเก็บ

เอกสารจากการฝกอบรม”  
 

วาระที่ 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

  2.1 การเปลีย่นแปลงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ ไดแจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 โดยสาระสําคัญในประกาศดังกลาวเปน
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

ปรอบประเมิน ขาราชการและลูกจางประจํา (ระยะเวลา) พม.และพ.เงินรายได (ระยะเวลา) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

2563 1 ส.ค.62-31 ธ.ค.62 (5 เดือน) 1 ม.ค.63-30 มิ.ย.63 ( 6 เดือน) 1 ส.ค.62-30 มิ.ย.63 (11 เดือน) 
2564 1 ก.ค.63-30 พ.ย.63 (5 เดือน) 1 ธ.ค.63-31 พ.ค.64 ( 6 เดือน) 1 ก.ค.63-31 พ.ค.64 (11 เดือน) 

2565 เปนตน
ไป 

1 มิ.ย. ปปจจุบัน-30 พ.ย. ปปจจุบัน  
             ( 6 เดือน) 
 

1 ธ.ค. ปท่ีแลว-31 พ.ค. ปปจจุบัน  
           ( 6 เดือน) 
  

1 มิ.ย. ปปจจุบัน-31 พ.ค. ปปจจุบัน            
              (12 เดือน) 
             

 
                
                ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



5 
 

           2.2 การบรรยายเรือ่ง “การรายงานภาระงานทีส่วนงานกําหนด 16 คะแนน” 
               เจาหนาที่จากศูนยคอมพิวเตอรบรรยายเรื่อง “การรายงานภาระงานที่สวนงานกําหนด 16 คะแนน” 

สืบเน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3  

พ.ศ.2562 กําหนดใหมีการประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนด สัดสวนทั้งปเปนรอยละ 20 และเปน 16 คะแนน 

ของคะแนนสวนของผลสัมฤทธ์ิงาน โดยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได ประเมินปละ 2 

ครั้ง ๆ ละ 8 คะแนน สําหรับขาราชการและลูกจางประจําประเมินตามรอบประเมินแตละครั้ง สัดสวนรอยละ 20 

และเปน 16 คะแนน ประกอบกับใกลถึงชวงระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2563 ดังน้ันเพ่ือ

ความเขาใจในการประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนดอยางถูกตองและนําไปปฎิบัติใหเปนไปในทิศทางทางเดียวกัน  

จึงมีการบรรยายเรื่อง ดังกลาว 
                  

               ที่ประชุมรับทราบ 
 

           2.3 การบรรยายเรือ่ง “ระบบการบันทึกขอมูลบุคลากรออนไลน” 
        เจาหนาที่จากศูนยคอมพิวเตอรบรรยายเรื่อง “ระบบการบันทึกขอมูลบุคลากรออนไลน” ซึ่งระบบ
ดังกลาวใชสําหรับการรายงานตัวกรณีบรรจุใหม โดยมุงใหผูบรรจุใหมสามารถกรอกขอมูลทางระบบออนไลนไดเอง
และการเจาหนาที่ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลเทาน้ัน  
                 ขั้นตอนของ “ระบบการบันทึกขอมูลบุคลากรออนไลน” 
                 วิธีที่ 1. เริ่มตน การเจาหนาที่ ระบุตําแหนง รายละเอียด ระยะเวลาการรับสมัคร ระบุช่ือผูไดรับการ
บรรจุ  ผูไดรับการบรรจุเขามาในระบบเพ่ือมารายงานตัว ระบบจะกําหนด password เพ่ือเขาไปกรอกขอมูล
สวนตัวเมื่อยืนยันแลว และการเจาหนาที่สามารถเขามาตรวจสอบการกรอกขอมูล หากไมถูกเจาหนาที่แกไขได แต
ถาถูกตองแลวขอมูลผลักเขาระบบของมหาวิทยาลัย 
                  วิธีที่ 2  การเจาหนาที่กรอกขอมูลแทนผูไดรับการบรรจุเอง 
                  ความเชื่อมโยงกับระบบ “การเปดรับสมัคร” 
                   วิธีที่ 1. เปดรับสมัครทางระบบออนไลน โดยการเจาหนาที่ กรอกรายละเอียดพรอมแนบไฟลที่
เก่ียวของ เมื่อมีผูสนใจสามารถเขาสมัครในระบบน้ี และหากผานการคัดเลือกก็สามารถดึงขอมูลจาก“ระบบการ
บันทึกขอมูลบุคลากรออนไลน” มาลงในฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยไดเลย 
                  วิธีที่ 2  การเจาหนาที่ไมไดรับสมัครทางออนไลน ก็สามารถกรอกขอมูลแทนผูไดรับการบรรจุได 
                 

                  ที่ประชุมรับทราบ 
 
            2.4 การใชผลการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารยเปนผลการประเมินผลการสอนในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
                 งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ แจงตอที่ประชุมวาอาจารยที่ประสงคใชระบบ PSU-TPSF 
เปนผลการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แทนแบบประเมินผลการสอนในสวนที่ 
3 ของ ก.พ.อ.03 (ตามหนังสือที่ มอ 023/ว 510 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562)  
 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
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           2.5 การแจงขอมูลประชาสัมพันธสวัสดิการสินเชื่อที่อยูอาศัยจากธนาคาร 
                  งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ ไดแจงตอที่ประชุมวาเพ่ือเปนสวัสดิการในการลดรายจายใหกับ
บุคลากร จึงมีการทําขอตกลง (MOU) กับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอิสลาม ในการใชสิทธิ
สินเช่ือกับธนาคารขางตน โดยครอบคลุมทุกวิทยาเขตและรวมถึงบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได (ตามหนังสือ
ที่ มอ 026/ว 451 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562) 
 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

            2.6 การเสนอชื่อบุคลากรผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผูปฏิบัติงานเปนเวลานาน 
                 งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ ไดแจงตอที่ประชุมวา วันที่ 13 มีนาคม 2563 จะมีพิธีมอบ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผูปฏิบัติงานเปนเวลานานไมนอยกวา 20 ป ครอบคลุมถึงบุคลากรประเภทพนักงานเงิน
รายไดที่เปลี่ยนสถานภาพเปนประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงเดิมอยางตอเน่ือง สามารถนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองได หรือลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณ หรือบุคลากรทุกประเภทที่ทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัยเปนเวลานานตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับกรณีที่นอกเหนือใหสวนงานสงมายังกอง
การเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

             2.7 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอมูลลาศึกษา 
                  งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ ไดสงไฟลขอมูลลาศึกษา (ที่มาของขอมูลมาจากระบบ
สารสนเทศบุคลากร) ใหสวนงานตรวจสอบ หากขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวนขอใหดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม 
น้ัน ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมดังน้ี 
                   1. สวนงานที่สงไฟลขอมูลลาศึกษากลับมาแลว งานพัฒนาและฝกอบรม ไดนําไปปรับปรุงและ
แกไขในระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบ MIS-DSS ประมาณ 80 % แลว 
                   2. เมื่อทําการปรับปรุงขอมูลและแกไขในระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบ MIS-DSS เสร็จสิ้นแลว
จะสงขอมูลกับใหสวนงานชวยตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
                   3. สวนงานที่ยังไมสงไฟลขอมูลลาศึกษา คือ วิทยาเขตปตตานี ซึ่งทางวิทยาเขตปตตานีสงให
ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2563 เพ่ือนําเขารายงาน ก.บ.ม. เดือนกุมภาพันธ 2563 
 

                   ที่ประชุมรับทราบ 
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              2.8 การกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณรองรับการใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู
ปฏิบัติงานตอ 

 งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ ไดแจงตอที่ประชุมวา    ตามหนังสือที่ มอ 023/ว 470 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณรองรับการใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอ ขอซักซอมความเขาใจดังน้ี 

1. สวนงานที่มีบุคลากรสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ที่
จะเกษียณอายุ หากจะใหปฏิบัติงานตอตองเสนอขอกรอบอัตรากําลังมาที่กองแผนงานลวงหนาอยางนอย 2 ป 
ภายในวันที่ 1-30 กันยายน  

2. ผูเกษียณอายุ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บุคลากรสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงศาตราจารย
รองศาสตราจารย จํานวน 12 ราย และมี 2 สวนงานที่ขอกรอบอัตรากําลังคือ คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี และ
คณะทันตแพทยศาสตร 

3. ผูเกษียณอายุ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บุคลากรสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงศาตราจารย
รองศาสตราจารย จํานวน 8 ราย    และมี  2  สวนงานที่ขอกรอบอัตรากําลังคือ คณะทนัตแพทยศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร  

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน “แนวปฏิบัติที่ดีเรือ่งการประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากรประจําป” 

   - แนวปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร  โดยคุณพิมพาภรณ ชุมสุวรรณ 

   - แนวปฏิบัติคณะศิลปศาสตร  โดยคุณเขมณัฎฐ มาศวิวัฒน  

   ที่ประชุมรับทราบ 

ปดประชุมเวลา 15.00 น. 

 (นางวัชรี    ไชยศรี) 
ผูจดรายงานการประชุม            

 วัชรี  ไชยศรี


