
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๕๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบรหิารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลงุ 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(รองศาสตราจารย์น้อม สังขท์อง) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย       
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๙. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
       (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๓. เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์      ติดภารกิจ   

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี)  
๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ติดภารกิจ    

(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์) 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจ  
       (อาจารย์เทพรัตน์  จันทรัตน)์ 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๕๐  น. 
  เน่ืองจากอธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดการประชุมในช่วงแรก และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  กองทุนศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัย จะดําเนินการจัดต้ังกองทุนศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ 
ในการน้ี จึงขอให้จัดทําเป็นผ้าป่า เพ่ือสนับสนุนกองทุนดังกล่าว โดยเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร  
อดีตบุคลากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเคยทํางานร่วมกับท่าน ร่วมสมทบทุน และแจ้งหมายเลขบัญชี 
ท่ีร่วมบริจาคให้ชัดเจน  

 
มติ รับทราบ  
 

๑.๑.๒  เรื่อง  การขับเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี 
        พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
 
จากการที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  จึงขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติ  
ส่วนงานวิชาการ สามารถกําหนดแผนยุทธศาสตร์เฉพาะส่วนงานได้ โดยนําแผนมหาวิทยาลัยเป็นตัวต้ัง สําหรับส่วนงานอ่ืน 
สามารถนําแผนดังกล่าวมาจัดทําเป็นแผนของส่วนงาน  เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีกําหนดไว้  

 
มติ รับทราบ  
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๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
    ๑.๒.๑.๑   เรื่อง การประเมนิการเรียนการสอน 
 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประจําทุกปีการศึกษา โดยเปิดให้นิสิตเข้าประเมินช่วงระยะเวลา ๓ สัปดาห์ก่อนสอบ
ปลายภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ในระดับต่าง ๆ  นําไปพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้ มีประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต น้ัน ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้สรุปข้อคิดเห็น ข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดจากการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยผู้เรียน  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย และผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ช้ีแจง 
ต่อข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. การประเมินตนเองของนิสิต 
คําช้ีแจง    
- มหาวิทยาลัยได้ตัดการประเมินตนเองของนิสิต เพ่ือเป็นการลดภาระแก่นิสิต แต่ท้ังนี ้

นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินในส่วนท่ี ๒ ต่อไป 
๒. การนําคะแนนเฉลี่ยประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมาเฉลี่ยในคะแนนอาจารย์ 

คําช้ีแจง    
- ตามแบบประเมิน จะแยกคะแนนเฉล่ียออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนประเมินด้าน           

การสอนของอาจารย์ และส่วนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังน้ัน หากนํา
คะแนนเฉลี่ยไปใช้ในการดําเนินงานจะต้องแยกข้อมูลให้ถูกต้อง  ไม่ใช่นําค่าคะแนน
เฉลี่ยท้ังหมด 

- สํานักคอมพิวเตอร์ จะจัดทํารหัสการเข้าใช้ให้แก่หน่วยงานสนับสนุน สามารถดูผล
คะแนนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงาน  

๓. ระบบอนุญาตให้มีการบันทึกคะแนนในขณะที่นิสิตยังประเมินไม่ครบทุกข้อ 
คําช้ีแจง 
- จากการทดสอบระบบ พบว่า หากนิสิตประเมินไม่ครบข้อ จะไม่อนุญาตให้บันทึกได้ 

ทั้งน้ี ขอให้แจ้งข้อมูลท่ีมีความผิดพลาดให้แก่สํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้แก้ไข
ปัญหาต่อไป  

๔. ช่วงเวลาในการเปิดระบบประเมินไม่เหมาะสม 
คําช้ีแจง 
- ครั้งที่แล้ว มีข้อบกพร่องของระบบการประเมิน จึงทําให้ต้องปรับการปิดระบบ 

การประเมินใหม่ 



 ๕

๕. การคํานวนค่าเฉลี่ยผิดพลาด 
คําช้ีแจง 
- ได้ทดลองคํานวณผลการประเมินโดยวิธีอ่ืนปรากฎว่าตรงกับในระบบ  

ทั้งน้ี สํานักคอมพิวเตอร์ จะประสานข้อมูลกับคณบดี เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาต่อไป  
๖. ระบบที่นํามาใช้จริง ควรผ่านการทดสอบระบบก่อนนํามาใช้งาน 

คําช้ีแจง 
- ได้มีการทดสอบระบบก่อนนํามาใช้งานจริงอย่างต่อเน่ือง ปัญหาอาจเกิดจาก 

มีการปรับเปลี่ยนข้อคําถาม ท้ังนี้ จะขอให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา มาร่วมตรวจสอบด้วย 

๗. การระบุช่องทางติดต่อผู้พัฒนาระบบ 
คําช้ีแจง 
- มีการระบุข้อมูลติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมในระบบท่ีวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

บริเวณด้านล่าง อาจมองไม่ชัดเจน ทั้งน้ี จะพัฒนาปรับปรุงให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น 
๘. การกําหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้าประเมินผู้สอน หากไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถดูระดับขั้นได้ 

คําช้ีแจง 
- ได้นําเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้นิสิตทุกคนต้องประเมิน หากไม่ประเมินจะไม่อนุญาต

ให้ดูระดับขั้นได้ ท้ังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาแรก จะเป็นช่วงทดลอง
ใช้ระบบ จะใช้งานจริงในภาคการศึกษาท่ี ๒  ท้ังน้ี มหาวิทยาลัย ยังคงต้องการ 
ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ร่วมกระ ตุ้นให้ นิสิตมาประเมินในระบบด้วย  
ส่วนการเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ในงานด้านทะเบียน อยู่ในระหว่างการดําเนินการ 
เน่ืองจากระบบทะเบียนนิสิต เป็นระบบท่ีสํานักคอมพิวเตอร์ไม่ได้พัฒนาเอง  
และมีฐานข้อมูลท่ีแยกกัน และหากมีการดําเนินการของผู้ใช้แต่ละคนพร้อมกัน จะทํา
ให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลช้าลง  

 

มติ  
๑. รับทราบ  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย และผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ นําข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
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  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑.๒.๒.๑  เรื่อง   สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
                      และวารสารภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
 

        สํานักหอสมุด สรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และวารสารภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ดังนี้ 

๑.  สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์และนิสิตแต่ละคณะ  
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

        ๒.   รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดย สกอ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๓.   รายช่ือวารสารภาษาต่างประเทศและภาษาไทยที่สํานักหอสมุดบอกรับ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘         
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 
         ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑.  เอกสารแนบ ๑  บรรทัดสุดท้าย  ควรแก้ไขข้อความจากคําว่า “เฉลี่ย”  
เป็น “รวม” 

๒.  ควรเขียนคําอธิบายใต้ตารางแต่ละประเภท เพ่ือจะได้เข้าใจย่ิงขึ้น 
 

มติ รับทราบ  
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบด ีผูอ้ํานวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 



 ๗

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เร่ือง  แนวปฏบิัติการลงนามปฏิบตัิงาน 
 

ด้วย ได้ รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่มาปฏิ บัติงานของอาจารย์ในวันและเวลาราชการ  
โดยปัจจุบันจะพบเห็นว่า คณาจารย์ ไม่เข้ามาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการบ่อยมาก โดยมักอ้างว่าไม่มีสอน  
เป็นอาจารย์สามารถทํางานที่ไหนก็ได้ ติดภารกิจออกชุมชน งานวิจัย หรือ อ่ืน ๆ โดยมีท้ังการลาถูกต้องและไม่ลาบ้าง 
รวมท้ังการลามักจะลาราชการ แต่ในความเป็นจริง คือ อยู่บ้าน ในการน้ี จึงเสนอเพ่ือหาแนวทางการดําเนินการแก้ไข 
โดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอม 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ส่วนงานมีแนวปฏิบัติในการลงนามปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน เช่น ลงนามด้วยลายมือช่ือและ
บันทึกลายน้ิวมือ  

๒. ผู้บังคับบัญชา ควรเน้นยํ้าและสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในหน้าท่ีแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
การออกไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีควรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 

๓. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในอดีต ได้กําหนดให้บุคคลท่ีทํางานในส่วนราชการ ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกรอบท่ีหน่วยงานกําหนด กรณีไปพบบุคคลที่สถานท่ีอ่ืนในช่วงเวลาทําการของ
ราชการ และมีการร้องเรียน จะถือว่าผิด รวมท้ังการเกิดอุบัติเหตุ อาจไม่ได้รับสิทธิการ
คุ้มครองจากหน่วยงานได้ ดังน้ัน จะต้องอธิบายให้ผู้ปฏิ บัติงานเข้าใจอย่างชัดเจนว่า  
การลงนามปฏิบัติงาน เป็นการคุ้มครองการปฏิบัติงานและหากต้องไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 
จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๔. อาจารย์บางคน มีการมอบหมายงานทางโทรศพัท์แก่นสิิต ในขณะท่ีไปปฏิบัติงานสอนยังสถาบันอ่ืน 
อาจไม่เหมาะสม ทําให้นิสิตเสียผลประโยชน์ 

 
มติ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล สํารวจแนวปฏบัิติการลงนามปฏิบัติงานของส่วนงาน

ต่าง ๆ และนําเสนอพิจารณาต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอื่น ๆ  
  - ไม่มี - 
 
 
 
 



 ๘

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                       เลขานุการ   
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


