
รายงานการประชุมประสานงานทรัพยากรบุคคล 
คร้ังท่ี 1/2564 

วันองัคารท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ และหองประชุมทางไกลของแตละวิทยาเขต 

 

ผูมาประชุม 

1. นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. นางนิศากร ชางสุวรรณ งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. นางวัชรี  ไชยศรี งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. นางสาวจิระพา ตรตีรง งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. นางสาวจตุพร อมรกุล งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. นางสาวกนกพร อินทรทอง งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. นายเจตพล เชียงจันทร งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

8. นายขจรศกัดิ์ จารุพันธ งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

9. นางสาวกนกกร จันทรมณี งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. นางสาวพรศรี สวางล้ําเลิศศิริ งานสารสนเทศและการจัดการขอมูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. นางนวพร หอมจันทร งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. นางสาวนันทนา  พันธภัย งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

13. นางชุติมา  มุตตาหารัช งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. นางสุนันทา แกวเจริญ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

15. นางภารดี  แทนทอง งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นางรัตติยา เขียวแปน งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

17. นายวราวุฒ ิ โประเทพ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

18. นางสาวลาวัลย  บุญชู งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

19. นางสาววีรมลล  แกวนอย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

20. นางสาวมันตรินี  หนูฤทธ์ิ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

21. นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ สํานักงานกฎหมาย 

22. นายกิตติ บริสุทธิ์ สํานักงานกฎหมาย 

23. นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต คณะวิศวกรรมศาสตร 

24. วาที่รอยตรีหญิงทิพวรรณ จันทมาส คณะวิศวกรรมศาสตร 
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25. นางสาวธัญลักษณ โกมัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

26. นางสาวจารุวรรณ สุวรรณรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร 

27. นางสาวเนตรติยา สมบูรรัตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

28. นางปทมา นิลหัสรงัษี คณะเศรษฐศาสตร 

29. นางอารมณ รัตนสุวรรณ สํานักวิจัยและพัฒนา 

30. นางจิระวัฒน พิสุทธิ์พิทยากุล สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

31. นางสาวอรพรรณ แกวบุญทอง สํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

32. นางสาวเกศริน รตันกรีฑากุล คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

33. นางสุมณฑา ปานงาม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

34. นางสาวพิกุล แกวนอย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

35 นางอรทัย บุญมี สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

36. นางสาวสุรียรัตน อําพันสุข สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

37. นางสินีพร  เชียงสอน คณะแพทยศาสตร 

38. นางอุรพิณ  หนุนอนันต คณะแพทยศาสตร 

39. นางดรุณี  บิลหลี คณะแพทยศาสตร 

40. นางเสาวณี แซหล ี คณะทันตแพทยศาสตร 

39. นางชลกาญจน เจริญผล คณะทันตแพทยศาสตร 

41. นางเพ็ญศร ีเลนุกูล คณะพยาบาลศาสตร 

42. นางสาวรณิษฐา แซเลา คณะพยาบาลศาสตร 

43. นางสาวอรธีรา ดวงทอง คณะพยาบาลศาสตร 

44. นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ คณะการแพทยแผนไทย 

45. นางสาวตรีนุช โสเจยยะ คณะเทคนิคการแพทย 

46. นางสาวเขมณัฏฐ  มาศวิวัฒน คณะศิลปศาสตร 

47. นางสาวสุดารา คลายมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

48. นางจินดารัตน สันติภราภพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

49. นางสาวศิริพร  เทพอรัญ คณะวิทยาศาสตร 

50. นางสาวศรัณยา  นพสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 

51. นางวัลดี ชัยรัตน คณะวิทยาการจัดการ 

52. นางสาวเกศณี จิตรภักดี คณะวิทยาการจัดการ 
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53. นายภาณุ คูนิอาจ คณะวิทยาการจัดการ 

54. นางดนยา วราสิทธิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร 

55. นางณฐัรินีย  ชาญดวยกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร 

56. นางปณิตา ดรายเดน คณะสัตวแพทยศาสตร 

57. นางสาวเจนจิรา นวลมาก วิทยาลัยนานาชาติ 

58. นางเจิดจรรย เปลี่ยนโพธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ 

59. นางพรพิมล ทองฉิม บัณฑิตวิทยาลัย 

60. นายบุญเจิด  วีจันทร คณะนิติศาสตร 

61. นางสาวนุรซารฮิดาห อุเซ็ง สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

62. นางอนงค หนูเรือง สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

63. นางนิยาวาเฮร ไพบูลย สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

64. นางสาวภาวิณี วุนดี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

65. นายทวีพงษ ยุนุ สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

66. นายเนติวัฒน รตันวรรณ สํานักงานวิทยาเขตปตตานี 

67. นายบุรินทร สหะวิริยะ คณะศกึษาศาสตร 

68. นายมนตรี   วัฒนประดิษฐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

69. นางเอมรัตน ยิ่งคง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

70 นายกูอีรวน มาหะมะเซ็ง คณะวิทยาการส่ือสาร 

71. นางสาวมัสหยา วงษหอมทอง คณะศิลปกรรมศาสตร 

72. นางแวรอบิยะ เจะอะ คณะวิทยาการอิสลาม 

73. นายยามูดิน  สาและ คณะวิทยาการอิสลาม 

74. นางสาวมาเรีย มะยีแต สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ  

75. นางลัดดาวัลย ดํามณี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

76. นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

77. นายกฤษฏา    แซแต คณะรัฐศาสตร 

78. นางสาวอัสมา      สงเสริม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

79. นางสาวจอมใจ   เพชรกลา สํานักวิทยบริการ 

80. นางโซเฟย     หะยีสาแม ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

81. นางณชิยา      ลาวัลยวุธ ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
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82. นางแวฮัสนะห   แวยะโกะ กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี 

83. นางปทมา   มาศจิตต กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี 

84. นางสุนิตา   บุญปถัมภ กองบริหารวิชาการและสิ่งแวดลอม 

85. นางพัชรี     ธรรมกิรติ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี 

86. นางสาวโรสมารีนา อุมาร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

87. นางเจะไซนะ   เจะแว ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปตตานี 

88. นางวัชรี ผัดผล สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

89. นางสาวสุนันทา เหมือนปอง สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

90. นางนิภา รักษาราช สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

91. นางสาวภคอร ชูศักดิ์ สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

92. นายสิทธิพร ภูขะโร สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

93. นางสลิลา ตันติกุศลมงคล สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 

94. นางสาวอรปรยีา ปยังกร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

95. นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง คณะการบรกิารและการทองเที่ยว 

96. นางสาวปภัสรา กิจไพบูลยทวี คณะวิเทศศึกษา 

97. นางสาวสุปราณี บํารุงภักดิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

98. นางประกายมาส บาหลัง สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

99. นางชิรยา  ขันสังข สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

100. นางปติกานต  สังขพันธ สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

    ประธานที่ประชุมประสานงานทรัพยากรบุคคล กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมประสานงานทรัพยากรบุคล คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

              ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู-เลาสูกันฟง 
2.1. การบริหารจัดการมีประสิทธิผลโดยใช Kaizen  

          โดย คุณรุงทิพย อุดมวิเศษสันต พยาบาลชํานาญการพิเศษ (ผูชวยคณบดฝีายทรัพยากรบุคคล     
      คณะแพทยศาสตร) 
2.2 แบงปนประสบการณการไดรบัรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen Award 2020  

                โดย คุณสุภาภรณ มานีวัน พยาบาลชํานาญการพิเศษ สังกัดฝายบริหารพยาบาล คณะแพทยศาสตร 
 

                ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3  วาระสืบเนื่อง 
 

    3.1 หลักเกณฑการจัดสรรและอตัราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา 
            และประธานหลักสูตร  

        งานบริหารภาระงานและคาตอบแทนไดแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบเร่ืองหลักเกณฑการจัดสรรและ
อัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและประธานหลักสูตร  

        โดยสวนงานท่ีจะจายคาตอบแทนตําแหนงหนาสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ใหจายถึง
ปงบประมาณ 2564 นี้เทานั้น และจายใหกับตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและประธานหลักสูตรหรือตําแหนงที่สวนงาน
ขออนุมัติมายังมหาวิทยาลัย   โดยสวนงานตองแจงไปยังมหาวิทยาลัยกอนหากมหาวิทยาลัยเห็นชอบจึงจะสามารถ
เบิกเงินคาตอบแทนจายได ซึ่งกองคลังจะเบิกจายตามบันทึกอนุมัติที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ทั้งนี้จะไมจาย
ใหกับผูดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนประเภทบริหารอยูกอนแลว 

 
     ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

   4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองแบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

         งานบริหารทรัพยากรบุคคลไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดมีประกาศฯ เร่ืองแบบ
ประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ทั้งน้ีการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหบุคลากรใชแบบประเมินผล
งานทางวิชาการตามแบบท่ีกําหนดไวทายประกาศ โดยเลือกแบบประเมินใหตรงกับผลงานที่ขอ 

 
                    ที่ประชุมรับทราบ 

   
    4.2 อาจารยวิจัย  
 

          งานบริหารทรัพยากรบุคคลแจงวา ตําแหนงอาจารยวิจัย เปนตําแหนงประเภทวิชาการใหม วุฒิ
ปรญิญาเอก/เทียบเทา มีลักษณะงานคือ 

          1. วิจัยและพัฒนางานวิจัยตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสวนงานและมหาวิทยาลัย 
          2. มีงานวิจัยตีพิมพ TCI กลุมที่ 1/กลุม 2 /นานาชาติ 
          3. หาแหลงทุนวิจัย 
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          4. นําเสนอผลงานวิจัย 
          5. เปนหัวหนาทีมวิจัยและสรางทีมวิจัย 
          6. สอน/เปนท่ีปรึกษางานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
          ตําแหนงอาจารยปจจุบัน สามารถเปลี่ยนเปนอาจารยวิจัยได และสามารถเปลี่ยนกลับได แตผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการประจําสวนงานกอน สายสนับสนุนเปลี่ยนเปนอาจารยวิจัยไดแตไมสามารถเปลี่ยนกลับได
ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนใหทุกสวนงานทราบอีกคร้ัง 

          
                    ที่ประชุมรับทราบ 
  

     4.3 ขาราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพนสามป 
 

                งานบริหารทรัพยากรบุคคลไดแจงเร่ืองประกาศหลักเกณฑและขั้นตอนการแสดงเจตนาเปล่ียน
สถานภาพฯ บังคบัใช 5 ป นับแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564  ดังนี้ 

1.ขาราชการยื่นหนังสอืแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ วันที่ 1-31 พ.ค.ของแตละป เลือกวันบรรจุ  
2 ต.ค. หรือ 2 เม.ย. 
                     2. สวนงานตรวจสอบกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยรองรับหรือไม  

    2.1 กรณไีมมกีรอบอัตราใหยุติเรื่องและแจงใหขาราชการทราบภายใน 15 วัน 
    2.2 กรณมีีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยรองรับ ใหสวนงานตั้งกรรมการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพ 

(กรณีมีกรอบอัตราเดิมแตเงื่อนไข การจางไมตรงใหสวนงานพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน) 
                     3. กรรมการประจําสวนงานพิจารณารับขาราชการเขาทํางานเปนประโยชนตอสวนงาน/
มหาวิทยาลัยอยางไร มีการประเมินความรูความสามารถภายใน 60 วัน โดยพิจารณาจาก TOR 2 คร้ัง ตองมีคะแนน
เฉลี่ย 90 คะแนนขึ้นไป 
                     4. สวนงานสรุปรายงานผล เสนอกองบริหารและทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 
ของแตละป  
                     5. กองบริหารทรัพยากรบุคคลออกคําสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 ต.ค. หรือ 2 เม.ย.  
ของแตละป 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
     4.4 ฐานขอมูลผูดํารงตําแหนงสูงข้ึนสายสนับสนนุ  
 

                     งานบริหารทรัพยากรบุคคลไดแจงวากําลังอยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลรวมกับ สํานักนวัตกรรม   
ดิจิทัลและระบบอัจฉรยิะ ของผูที่ดํารงตําแหนงสูงข้ึนสายสนับสนุน เพ่ือเปนตัวอยางสําหรบัผูที่จะขอตําแหนงตอไปได 
 
                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

   4.5 ขอเลข HN เพื่อขอข้ึนทะเบียนสิทธิญาติสายตรงฯ  
 

                   งานสวัสดิการและสิทธิประโยชนไดแจงในที่ประชุมทราบวาศูนยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาล 
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สงขลานครินทรขอความรวมมือในการขึ้นทะเบียนสิทธิของญาติสายตรงจะตองระบุเลขประจําตัวโรงพยาบาล (HN)  
ของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรในแบบฟอรม พรอมแนบสําเนาบัตรบุคลากรมาดวย และใชแบบฟอรมใหตรงประเภท
และไดแจงวิธีการตรวจสอบสิทธิ 
 
                  ที่ประชุมทราบ 
 

  4.6 โครงการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวยเทคนิคการประเมิน     
       Assessment System  
 

       งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแจงในที่ประชุมเร่ือง การจัดโครงการพัฒนาภาวะผูนาํผูบริหาร     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวยเทคนิคการประเมิน Assessment System  เพื่อทบทวนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทางการบริหารสําหรับพัฒนาผูบริหารใชในการเพื่อทําแผนพัฒนารายบุคคลใหสอดคลองกับผลการประเมิน 
เปาหมายผูเขารวม  
                 โดยกลุมเปาหมายคือ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตรหรือบุคคลท่ี    
สวนงานประสงคจะพัฒนาใหเปนกําลังสําคัญในการบริหารสวนงาน  ซึ่งสวนงานจะพิจารณาและแจงรายชื่อเขารวม
โครงการรุนใดรุนหนึ่ง ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการฯจะตองสามารถเขารวมไดตลอดหลักสูตร 

 
      ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 4.7 HR Service Center  
 

      หัวหนาโครงการ HR Service Center ไดแจงในที่ประชุมใหทราบเรื่อง บริการ ของ HR Service  
Center ตั้งข้ึนมาเพ่ือบริการทุกคณะ/หนวยงาน และประชาสัมพันธขาวสารของกองฯ หลายชองทางไดแก ผานทาง 
Facebook (Admin โดย คุณคงพล มนวรินทรกุล) line ประสานงานการเจาหนาที่ line official Account (Admin 
ทีม IT กอง ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคลและหัวหนางานทุกทาน และติดตอผานเบอรโทร 2059 ดูแลโดย                      
คุณรัตติยา เขียวแปน (หัวหนาโครงการ) คุณภารดี แทนทอง และคุณฐิราพร รตันะ 
 

      ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.8 แบบสํารวจความผูกพันบุคลากร PSU Engagement Survey ภายใตเคร่ืองมือ EMO - Meter 
 

      งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแจงใหที่ประชุมทราบ เร่ืองแบบสํารวจความผูกพันบุคลากร PSU 
Engagement Survey เพื่อใหสวนงานทราบผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรเพ่ือจะไดดําเนินการใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาคุณภาพและสวนงานนําไปกําหนดแผนเสรมิสรางความผูกพันภายในได ซึ่งเปดระบบประเมิน 
EMO – Meter วันที่ 1-20 มีนาคม 2564 
 

      ท่ีประชุมรับทราบ 
 

          4.9  การกํากับวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ  
 

      งานบริหารภาระงานและคาตอบแทนไดแจงในท่ีประชุมทราบ เร่ืองประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และเรื่องการกํากับวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยแบงเปน 2 กลุม 




