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    แผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ.... 
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ส่วนที่ ๑ 

บริบทของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

๑. ลักษณะองค์กร 

ชื่อหน่วยงาน  

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

ที่ตั้ง  

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีที่ตั้ง ณ ห้อง ๗๔๙ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๔ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา

สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ และผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยก

ฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ ณ จุดนี้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

สงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเจริญเติบโตมา

ตามล าดับ  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสมอมา ในปี ๒๕๓๒ ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่ในจังหวัด

พัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง ๑๖๒ ไร่ ไม่เพียงพอต่อ

การรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต้ ซึ่งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้การด าเนินงานและการ

บริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘              

ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ              

ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยให้แบ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ 

            ภายหลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจและ

เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น 

มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยทักษิณในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดใน

การบริหาร  

ตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติไววา

มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้  

(๑)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

(๒)  ส านักงานมหาวิทยาลัย  

(๓)  ส านักงานวิทยาเขต  

(๔)  สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติ

เห็นชอบใหประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภาหาวิทยาลัย ภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดย

รับผิดชอบภารกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม ภารกิจงานติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเคราะห์

นโยบาย ภารกิจงานประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 
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๒.  สภาพแวดล้อมขององค์กร  

 ๒.๑ ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ ได้แก่  

๑)  ภารกิจงานประชุม 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 

 ของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

-   ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 

๒)  ภารกิจติดตามและประเมินผล  

 -  ติดตามและประเมินผลตนเองสภามหาวิทยาลัย  

 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  

 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม 

  และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
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 -  สัมมนาสภามหาวิทยาลัย (retreat)  

 - สภามหาวิทยาลัยเสวนาทางวิชาการ 

 -  สภามหาวิทยาลัยพบปะประชาคม 

 

๓)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  

 วิเคราะห์ 

 -  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย 

 -  การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 -  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 -  งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 -  วิจัยสถาบัน  

 -  นโยบาย/วิธีการจัดหารายได้/การจัดตั้งหน่วยงาน (นิติบุคคล) 

 - ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           

  สภามหาวิทยาลัย 

 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 

 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

๔)  ภารกิจประชาสัมพันธ์  

 -  งานพัฒนาเวบไซต์ 

 -  เผยแพร่ สืบค้น ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย 

 -  จดหมายข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 

 -  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย 

 -  รายงานประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 -  หนังสือรวมระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  
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๕)  ภารกิจบริหารจัดการ  

 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 

 -  ด้านการจัดการความรู้ 

 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 

 -  ด้านควบคุมภายใน 

 -  ด้านบริหารงานบุคคล  

 -  ด้านบริหารงบประมาณ 

 -  ด้านการเงินและพัสดุ 

 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 

 

๓.  ลักษณะท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน            
สภามหาวิทยาลัย   
 

ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน์ 

     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย                

เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

 

ค่านิยมหลัก THAKSIN Core Values  

     คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 
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วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 

     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ และการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี

ส่วนร่วม  

เอกลักษณ์     เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการประชุม ด้านติดตามและประเมินผล ด้าน

วิเคราะห์นโยบาย ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ 

๑. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 
๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูลแก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 

 
ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุน (  คน) 

จ านวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร   

พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ ๖๐ 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ๒ ๔๐ 

รวม ๕ ๑๐๐ 

วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท ๑ ๒๐ 

ปริญญาตรี ๔ ๘๐ 

รวม ๕ ๑๐๐ 

 



๘ 

 

โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

 

  

 

 

 

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบาย 

ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านบริหารจดัการ 



๙ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน          
สภามหาวิทยาลัย   
 
ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน์ 

     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย             

เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

 

ค่านิยมหลัก THAKSIN Core Values  

     คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 

 

วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 

     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ และการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี

ส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

พันธกิจ 

๑. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 
๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูลแก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 
 

ลักษณะงานและขอบเขตหน้าที่ 

  ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ ได้แก่  

๑)  ภารกิจงานประชุม 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 

 ของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

-   ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 



๑๑ 

 

๒)  ภารกิจติดตามและประเมินผล  

 -  ติดตามและประเมินผลตนเองสภามหาวิทยาลัย  

 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  

 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม 

  และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 -  สัมมนาสภามหาวิทยาลัย (retreat)  

 - สภามหาวิทยาลัยเสวนาทางวิชาการ 

 -  สภามหาวิทยาลัยพบปะประชาคม 

 

๓)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  

 วิเคราะห์ 

 -  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย 

 -  การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 -  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 -  งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 -  วิจัยสถาบัน  

 -  นโยบาย/วิธีการจัดหารายได้/การจัดตั้งหน่วยงาน (นิติบุคคล) 

 - ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           

  สภามหาวิทยาลัย 

 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 

 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

๔)  ภารกิจประชาสัมพันธ์  

 -  งานพัฒนาเวบไซต์ 

 -  เผยแพร่ สืบค้น ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย 

 -  จดหมายข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 

 -  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 

 -  รายงานประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 -  หนังสือรวมระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  

 

๕)  ภารกิจบริหารจัดการ  

 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 

 -  ด้านการจัดการความรู้ 

 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 

 -  ด้านควบคุมภายใน 

 -  ด้านบริหารงานบุคคล  

 -  ด้านบริหารงบประมาณ 

 -  ด้านการเงินและพัสดุ 

 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

     

     

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา  นาคจินดา)  

   

 

บุคลากรสายสนับสนุน  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ก าเนิดมณี 

 

นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 

๒ นางสาวเพ็ญวดี  กาวชู 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปริญญาตรี 

๓ นางสาวเกวลี  ภาระบุญ 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 

ปริญญาตรี 

๔ นายวิสิฐ  จันทร์แดง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 

ปริญญาตรี 

 

 (๑)                         (๒)                     (๓)              (๔)                          

 

 

 

 



๑๔ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

ความคิดรวมยอดในการก าหนดแนวคิดในการบริหารและแผนการพัฒนางาน 

 

 เป้าหมายของแนวคิดในการบริหารงานและแผนการพัฒนางาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) คือ “ยกระดับคุณภาพการน าโยบาย มติของสภา

มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาคุณภาพบุคลากร ความก้าวหน้าของบุคลากร พัฒนา

ระบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงานของคลากรเพื่อให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและก้าวสู่มาตรฐานใน

ระดับประเทศ” 

 แนวคิดในการบริหารงาน แผนการพัฒนางาน กรอบวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหาร                  

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท าโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๗) 
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
๓. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
๔. งานวิจัยเรื่อง “ต้นแบบส านักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย”  

โดย นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕. การศึกษาดูงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโน 
โลยีพระเจ้ า เกล้ าฯ ธนบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. โครงสร้างการบริหารงานภายในฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริง (SWOT Analysis) 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

๑.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหากมีโอกาสที่เหมาะสม

และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดประชุมมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๑ ปี 

 ๒.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและบุคลากรสามารถท างานทดแทนกัน

ได้  

 ๓.  บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๔.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีกรอบการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่

ชัดเจน 

๕.  บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ๖.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญาของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ และ

สามารถน าปรัชญาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

 ๗.  ผู้บริหารที่ก ากับดูแลมีความรู้ความเข้าใจในงานของฝ่าย และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

๘. บุคลากรมีจิตบริการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

 ๙. ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากร  ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหลากหลายวิธี เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การ

จัดท าแนวปฏิบัติ การเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา เป็นต้น 

๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชี ๓ มิติ มาควบคุมในการบันทึกรายการทางการเงินประกอบกับ                   

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีการควบคุมด้วย โปรแกรม Excel ท าให้มีการเปรียบเทียบและตรวจสอบ

ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

 



๑๖ 

 

๑๑. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอในการจัดประชุมและการบริหารจัดการ ท าให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพและความคล่องตัว 

๑๒. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

๑๓. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

๑๔  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการ

ด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขาดขวัญและก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจ านวน ๑ อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบอัตรา ส่งผลให้การ

ท างานขาดความต่อเนื่อง 
๓. ภาระงานมีมากกว่าปริมาณบุคลากร ท าให้บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาตนเองน้อย 
๔. ภาระงานด้านการวิเคราะห์นโยบายยังไม่สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากขาด

แคลนบุคลากร 
๕. บุคลากรมีความรู้และทักษะสากลยังไม่เพียงพอที่จะก้าวสู่อาเซียน 
๖. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ยังไม่

เพียงพอ 
 

โอกาส (Opportunities) 

๑. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ   
๒. ผู้บริหารระดับสูงที่ ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีความรู้

ความสามารถหลากหลายและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

อุปสรรค (Threats) 

  

 นโยบายของมหาวิทยาลัยให้ยุบอัตราก าลังที่ลาออกเป็นผลให้ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทน

เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรที่ลาออกได้ 

 



๑๗ 

 

ส่วนที่ ๓  

แผนพัฒนาบุคลากร 

 

 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติงานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย”                   

ซึ่งบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้                  

องค์กรสามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยัง เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรทุกๆด้าน                  

การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง การจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว มีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น

แนวทางในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด โดยกิจกรรมท่ีเน้นการประหยัดงบประมาณและบางกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วย 

 

๑. วัตถุประสงค ์

 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างผู้น า 

 ๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

๓. เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากร ในการเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในด้านต่าง ๆ โดยต้องสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือน า

ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบงานที่ได้รับมาพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 

๓.๑ พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพด้านการเงินและบัญชี 

๓.๒ พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากร                  

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เช่น การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม  การใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ือการประชุมทางไกล การท างานเป็นทีม ศิลปะการสื่อสาร เป็นต้น 

๓.๓ พัฒนาทักษะด้านการสร้างความเชี่ยวชาญเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

๓.๔ พัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น การประกันคุณภาพ 

 

๔. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

๔.๑ สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔.๒ ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในฝ่าย เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการ

ฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน 

 

๕. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

พัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

๑.  สัมมนา/อบรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการปฏิบัติงามตาม
หน้าที่ 
๒.  ศึกษาดูงาน 
๓.  การจัดการความรู้ 
๔.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ฝ่ายบริหารงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

 

  



๑๙ 

 

 

๖. แผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ทรัพยากรบุคคล ถือเป้นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด 

และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

คน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

2. การศึกษาดูงาน คน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

3.  ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น คน - - - ๑ ๑ 
4.  การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
5. การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

6. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร คน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

๗. แนวทางการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย บรรลุ

เป้าหมาย เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จึงด าเนินการดังนี้ 

๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย และท าหน้าที่ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๗.๒ ก าหนดให้น าแผนพัฒนาบุคลากร ไปบูรณาการกับการจัดท าแผนประจ าปีของฝ่ายบริหารงาน

สภามหาวิทยาลัย 

๗.๓ ให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง น าเสนอผลการพัฒนาตนเองต่อที่ประชุม

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาในแต่ละครั้ง 

๗.๔ ทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทุกปี เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้าน

ต่างๆ 

 

๘. การติดตามประเมินผลส าเร็จของแผน 

๘.๑ การก ากับติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ให้ผุ้เข้ารับการอบรมเพ่ือ

พัฒนาตนเอง หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ร่วมโครงการจะต้องด าเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเอง

รายบุคคล ส่งเสนอผู้บังคับบัญชาผ่านกลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) พร้อมทั้งน าเสนอในที่ประชุม

บุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๘.๒ งานบุคคลฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อที่ประชุมบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 3 เดือนครั้ง 

 


