
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๓/๒๕๕๗ 
วนัจนัทร์ที ่๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 
และห้องประชุม ๓  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

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

๑.  อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา          
 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง...รักษาการแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั        
 (อาจารย ์ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ….ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ         
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกลู  อินทระสงัขา)    
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง          

 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 
๗.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      

 (อาจารยส์ายพิณ  วไิลรัตน)์ 
๘.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั     

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๙.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         

 (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 
๑๐.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

  (อาจารยรั์ชนีย ์ ศรีศกัดา...รักษาการแทน) 
๑๑.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน)์ 
๑๒.   คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

  (อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้  คชภกัดี) 
 
 
 



 ๒ 

๑๓.   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        
  (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 

๑๔.   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
       (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

  (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๖.   คณบดีคณะนิติศาสตร์         

  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 
๑๗.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั        
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๘.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       

  (อาจารย ์ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ)์ 
๑๙.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       

  (นายไพทูรย ์ ทองสม...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๒๐. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา       

  (นางสาวสาวติรี  สตัยายทุย)์ 
๒๑. ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๒๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
         (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม...รักษาการแทน) 
๒๓. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๒๔. เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา    ติดภารกิจ   

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 
๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์     ติดภารกิจ 

(อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พณิโท) 
 
 
 
 



 ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรทิพย ์ บุญจุน  รักษาการแทนหวัหนา้สาํนกังานคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง   สรุปการประชุมคณะกรรมการพจิารณาการมอบปริญญากติติมศักดิ์  
         ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ คร้ังที ่๑ 

 

  คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศัก ด์ิ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗  รับทราบและมีมติในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 

๑. รับทราบวตัถุประสงคใ์นการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๒. รับทราบขอ้มูลการมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๔๘-๒๕๕๕ 
๓. เห็นชอบกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาบุคคลผูส้มควรไดรั้บปริญากิตติมศกัด์ิ 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดงัน้ี 
(๑) ผูมี้สิทธ์ิเสนอช่ือ 

๑.๑    ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอช่ือ จาํนวนไม่เกิน ๑ ช่ือ 
๑ .๒    ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ หัวหน้าส่วนงานอ่ืน  ดําเนินการประชุม   
          คณะกรรมการประจาํส่วนงานเพื่อเสนอช่ือ จาํนวนไม่เกิน ๑ ช่ือ 
๑.๓   ให้ประธานสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน ดาํเนินการประชุมคณะกรรมการ 
          สภาคณาจารยแ์ละพนกังานเพ่ือเสนอช่ือ จาํนวนไม่เกิน ๑ ช่ือ 

(๒)  คุณสมบติั 
๒.๑   เป็นผูมี้ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
          และเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๒ .๒  เป็นผูบ้าํเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือต่อส่วนรวม  
          หรือต่อประเทศชาติ หรือต่อนานาชาติ สมควรไดรั้บการยกยอ่งในวงวิชาการ 
          เป็นแบบอยา่งใหผู้อ่ื้นเจริญรอยตามต่อไป 
๒ .๓   เป็นประมุขของประเทศ หรือ บุคคลสําคัญของมิตรประเทศในโอกาส  
          มาเยีย่มประเทศไทย 
 



 ๔

(๓)  การเสนอช่ือ  ใหด้าํเนินการเป็นความลบัโดยไม่ใหผู้ถู้กเสนอช่ือรับทราบ 
(๔ ) คณะกรรมการฯ  พิจารณากลั่นกรองผู ้สมควรได้รับป ริญญากิตติมศัก ด์ิ  

                      ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากรายช่ือท่ีเสนอโดยผูมี้สิทธิเสนอช่ือ และนําผล 
                      การพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัต่อไป 

๔.   เห็นชอบกรอบระยะเวลาดาํเนินการไดม้าซ่ึงผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  
               ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๕.   เห็นชอบแบบเสนอช่ือบุคคลผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

          นอกจากน้ี  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า แบบประวัติและผลงานในส่วนท่ี  ๒  
เป็นเอกสารสําคญั จึงเน้นย ํ้าขอให้กรอกขอ้มูลอย่างละเอียด ครบถว้น ตอ้งอธิบายผลงานให้ชัดเจน รวมทั้ ง 
ให้หัวหนา้ส่วนงานใชค้วามละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเสนอช่ือบุคคล เน่ืองจากในปัจจุบนั มีความขดัแยง้
ทางสงัคมสูง อาจมีมุมมองทางความคิดท่ีแตกต่างกนั  

 

มต ิ รับทราบ  
 
 

  ๑.๑.๒   เร่ือง   การประชุมวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๘ แห่งการสถาปนา  
                         สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กาํหนดจดัประชุมวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบปีท่ี ๔๘ 

แห่งการสถาปนาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในวนัองัคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

  ในการน้ี ประธาน เชิญชวนผูบ้ริหารร่วมกิจกรรมและส่งบทความวชิาการในหวัขอ้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

กลุ่มที ่๑ รัฐประศาสนศาสตร์  
หวัขอ้ “การศึกษาเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน” 

    กลุ่มที ่๒ บริหารธุรกจิ 
  หวัขอ้ “ความรู้ทางธุรกิจเพือ่นาํไปสู่การปฏิบติั” 
    กลุ่มที ่๓ พฒันาการเศรษฐกจิ 
  หวัขอ้ “เศรษฐกิจ การเงิน และความโปร่งใสในบริบทเศรษฐกิจอาเซียน” 
    กลุ่มที ่๔ สถิติประยุกต์ 
  หวัขอ้ “คลาวด ์คอมพิวต้ิง : การประยกุตใ์นประเทศไทย 
 
 
 



 ๕

    กลุ่มที ่๕ การบริหารการพฒันาสังคม 
  หวัขอ้ “ความครอบคลุมทางสงัคม : หนทางสู่สนัติสุข” 
   กลุ่มที ่๖ การจัดการส่ิงแวดล้อม 
  หวัขอ้ “ปัญหาส่ิงแวดลอ้มขา้มพรมแดน : ความทา้ทายของอาเซียน” 
   กลุ่มที ่๗ ภาษาและการส่ือสาร 
  หวัขอ้ “บทบาทของการส่ือสารในภาวะวกิฤตกบัการอยูร่อดของสงัคมไทย” 
   กลุ่มที ่๘ พฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
  หวัขอ้ “การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นบริบทอาเซียน” 
    กลุ่มที ่๙ นิติศาสตร์ 
  หวัขอ้ “การกระจายอาํนาจเพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทยในอนาคต” 
    กลุ่มที ่๑๐ การจัดการการท่องเทีย่ว 
  หวัขอ้ “การท่องเท่ียวไทยกา้วไปบนฐานความพอเพยีง” 
    กลุ่มที ่๑๑ นิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 
  หวัขอ้ “นวตักรรมการส่ือสารเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 
    กลุ่มที ่๑๒ วทิยาลยันานาชาต ิ
  หวัขอ้ “Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable   

     Development” 
 

มต ิ รับทราบ  
 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
           ๑.๒.๑.๑  เร่ือง   การประชุมวชิาการระดับชาติด้านบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์  

 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่างวันท่ี  
๒๖ -๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
ในการประชุมคร้ังน้ี มีบุคลากรและนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ส่งผลงานวิจยัเขา้ร่วมนําเสนอ 
ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จาํนวน ๒๖ เร่ือง 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 
 



 ๖

 

  ๑.๒.๒   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
           ๑.๒.๒.๑  เร่ือง   โครงการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีว่ดัไทยในสหรัฐอเมริกา 
 

            คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับโครงการเขียน
จิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัมงคลเทพนิมิตร มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  และเชิญชวนร่วมทาํบุญ 
โดยรายไดส่้วนหน่ึงจะจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ให้นิสิตเพื่อเขียนรูป ทั้งน้ีรายละเอียดคณะศิลปกรรมศาสตร์จะจดัทาํ
หนงัสือแจง้ใหส่้วนงานทราบต่อไป      

 
มต ิ รับทราบ  

 
  ๑.๒.๓   เร่ืองแจ้งจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
             ๑.๒.๓.๑  เร่ือง   การสัมมนาการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                                                          
                   บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ในวนัองัคารท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลยั
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ
มหาวิทยาลยัเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบณัฑิตศึกษาเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน     

    
มต ิ รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
                      คร้ังที ่๒/๒๕๕๗  เม่ือวนัจันทร์ที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๒ /๒๕๕๗  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม   โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิ จารณา  ภายในวัน ท่ี  ๒๘  กุมภาพัน ธ์  ๒๕๕๗   ปรากฏว่า  
ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 
มต ิ รับทราบ  

 
 



 ๗ 

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
  - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 
๔.๑   เร่ือง   พจิารณาการบันทกึการลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 

- ถอนวาระ - 
 

๔.๒   เร่ือง  พจิารณาการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์สําหรับผู้บริหาร   
 

  มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหมี้การพฒันาระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหส้อดคลอ้งตาม
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร หรือ 
หนังสือผ่านระบบส่ือสารดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และพฒันาโปรแกรมท่ีสามารถรองรับการทาํงานได ้
ทุก Web Browser เช่น IE  Safari Firefox ฯลฯ โดยไม่ตอ้งติดตั้ง Plug-in และนอกจากน้ี สามารถใช้งานไดบ้น
โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์ Tablet ไดทุ้กชนิด และระบบยงัรองรับการบนัทึกสั่งการโดยไม่ตอ้งพิมพแ์ละเขียน
ในกระดาษได้ด้วย ทั้ งน้ี  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ  สํานักคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัด 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพื่ อ รับฟังปัญหาท่ี เกิดข้ึนในการใช ้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่  และได้นําข้อเสนอแนะของผู ้เข้าอบรมมาปรับปรุงแก้ไข 
ใหมี้ประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการใชง้านเตม็รูปแบบต่อไป 
    เพื่ อให้การบ ริหารงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินงานอย่างเต็ม รูปแบบ  
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการให้ผู ้บริหาร 
ใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. ผูบ้ริหารยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของการใชล้ายเซ็นในการสั่งการ อาจเกิด

ความเส่ียงเม่ือมีความผดิพลาดข้ึน   
๒. เสนอให้มีระบบแจง้เตือนขอ้ความ SMS ไปยงัมือถือของผูบ้ริหารในกรณีท่ีมีการเขา้ใช ้

password ลายเซ็น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัอีกระดบัหน่ึง 
๓. หากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเช่ือมกบั App Store ท่ีสามารถเขียนขอ้ความ

และลงนามบนไฟลรู์ปภาพได ้จะทาํใหส้ะดวกข้ึน 
๔. มหาวิทยาลยั ควรจดัอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

 
 
 



 ๘

มต ิ  
๑. เห็นชอบให้ผูบ้ริหารใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้ งแต่วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สาํหรับเอกสารทางการเงินและพสัดุ ยงัคงมีการเสนอในรูปแบบเอกสารเหมือนเดิม 
๒. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกบัสาํนกัคอมพิวเตอร์ จดัอบรมการใชร้ะบบสารบรรณ

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 
 

๔.๓   เร่ือง  พจิารณารายช่ือคณะกรรมการประจําส่วนงานของวทิยาลยัภูมิปัญญาชุมชน   
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย  การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๒๔ ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการประจาํส่วนงาน ดงัน้ี 

(๑) ประธานกรรมการ ไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนงาน 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ประกอบ รองหัวหน้าส่วนงานและหัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน  

กรณีมีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงานและ
หวัหนา้กลุ่มภารกิจ ถา้มี กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 

(๓) กรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้งจากบุคลากรในส่วนงานตามคาํแนะนาํของท่ีประชุมหัวหน้า
ส่วนงานและกรรมการโดยตาํแหน่งตาม (๒) จาํนวนไม่เกินจาํนวนกรรมการโดยตาม
ตาํแหน่งตาม (๒) 

(๔) กรรมการซ่ึงอธิการบดีแต่งต้ังจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
ทีป่ระชุม  หัวหน้าส่วนงาน กรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) และกรรมการ (๓) จํานวนไม่เกนิ ๕ คน 

  ให้คณะกรรมการประจําส่วนงานแต่งตั้ งเลขานุการของคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
หน่ึงคนและอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคนหน่ึงหรือหลายคนกไ็ด ้
  กรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้งตาม (๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งสองปี แต่อาจไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่กไ็ด ้
  การประชุมของคณะกรรมการประจาํส่วนงานให้เป็นไปตามขอ้บังคบัมหาวิทยาลยัทักษิณ  
วา่ดว้ยการประชุมสภามหาวิทยาลยัโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

  ในการน้ี  วิทยาลัยภู มิ ปัญญาชุมชน  ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการตามข้อ  ๒๔ (๔ )  
ซ่ึงทั้ง ๕ ท่านไดต้อบรับการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการประจาํวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชนแลว้ ดงัน้ี 

๑. นายสุพัฒน์  ธรรมเพชร  
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลงุ พรรคประชาธิปัตย์ 

๒. นายสานิตย์  เพชรกาฬ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลงุ เทศบาลเมืองพัทลงุ 

๓. นายสมคิด  ทองสง 
ผู้อาํนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 

๔. อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี 
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว 
สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน ตามขอ้ ๒๔(๔) 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะวา่ การแต่งตั้งกรรมการตามขอ้ ๒๔(๔) สามารถแต่งตั้งไดท้นัที
อาจเกิดจากการตีความท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงไม่จาํเป็นตอ้งนาํเสนอเพื่อพิจารณา  

 
มต ิ  

 ท่ีประชุมไม่พิจารณาในวาระดงักล่าว และมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน ตามขอ้ ๒๔(๔) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๔.๔   เร่ือง  พจิารณากาํหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติการลาเพิม่พูนความรู้ทางวชิาการ   
 

   

  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการลา
เพื่อพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
หมวด ๓  การปฏิบติังานวิจยั ไดร้ะบุเก่ียวกบัการกาํหนดคุณสมบติัและแนวปฏิบติัของผูไ้ปปฏิบติังานวิจยั  นั้น 
  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้มหาวิทยาลัย 
ควรกาํหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบติัการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อกระตุน้ให้มหาวิทยาลยัมีผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) 
จะตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขเวลาทาํงานท่ีต่อเน่ืองกนั ไม่กระทบต่องานประจาํ เม่ือกลบัมาแลว้จะตอ้งมีผลงาน 
มาแสดง ตามท่ีระบุไว ้

 

มต ิ  
มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ศึกษาขอ้มูลเพือ่กาํหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบติัการลาเพิ่มพนู

ความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)  
 

๔.๕   เร่ือง  พจิารณาการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําปีของพนักงานมหาวทิยาลยั 
      ตําแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการระดับต้น   

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทบริหารและอาํนวยการ โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีเพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่ม
เงิน เดือน    การประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  
และการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร (สภามหาวิทยาลยั) รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน
มหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ระดบัตน้ นั้น 
 

 เพื่อมิให้เกิดความซํ้ าซ้อนในการประเมิน  และเป็นการบูรณาการระหว่างการประเมินผล 
การปฏิบติังานประจาํปีเพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและการประเมินผลการดาํเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน               
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอให้มีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการ ไดแ้ก่ คณบดี ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน 
เพียงรูปแบบเดียว โดยใช้ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานเป็นผลสัมฤทธ์ิของงาน  
นํ้าหนกัร้อยละ ๗๐ และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน นํ้าหนกัร้อยละ ๓๐ แลว้นาํผลไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีเพื่อใชใ้นการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และใชใ้นระบบประกนัคุณภาพ 
  



 ๑๑ 

  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณา ดงัน้ี 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่ง
ประเภทบริหารและอํานวยการระดับต้น  (คณบดี ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน) โดยใช้ผล 
การดาํเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานเป็นผลสัมฤทธ์ิของงาน นํ้ าหนกัร้อยละ ๗๐ และการประเมิน
สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน นํ้ าหนักร้อยละ ๓๐ แลว้นาํผลไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีเพื่อใชใ้นการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และใชใ้นระบบประกนัคุณภาพ 
    ๒ . ร่าง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทบริหาร 
และอาํนวยการ ระดบัตน้ 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. ในระยะแรกของการดาํเนินงานท่ีกาํหนดสัดส่วนค่านํ้าหนกัการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ของส่วนงานวิชาการท่ีนําเสนอ ยงัคงมีความเหมาะสม แต่หลงัจากนั้น เม่ือมหาวิทยาลยั
ตอ้งการเน้นผลลพัธ์ในการทาํงาน ควรปรับเพิ่มค่านํ้ าหนักในยุทธศาสตร์การพฒันาของ 
ส่วนงานวิชาการให้สูงข้ึน  เพื่อให้ส่วนงานวิชาการสามารถเน้นยุทธศาสตร์การพฒันา 
เพื่อสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองและความโดดเด่นในอนาคต ดงัน้ี 

 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน นํา้หนัก (ร้อยละ) 
ส่วนท่ี ๑ องคป์ระกอบคุณภาพ ๖๐ 
ส่วนท่ี ๒ จุดเนน้และนโยบายของมหาวิทยาลยั ๑๕ 
ส่วนท่ี ๓ ยทุธศาสตร์การพฒันาของส่วนงาน/ฝ่าย/งาน ๒๕ 

 
๒. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

เพื่อใชป้ระเมินในตาํแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการระดบัตน้ ให้ตรงกบัสภาพความ
เป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามค่าระดับสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีคาดหวงั  
กย็งัคงกาํหนดไวเ้พื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมบุคลากรไปพฒันาในอนาคต 

๓. เสนอให้ตัดคะแนนประเมินตามระบบประกันคุณภาพในส่วนท่ี ๓ เน่ืองจากเป็นการ
ประเมินการทาํงานของบุคคล และให้เพิ่มเติมคาํอธิบายในคู่มือการประกนัคุณภาพในตวับ่งช้ี 
ท่ี ๗.๖ การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเทียบ
คะแนนการประเมินเป็น ๕ ระดบัตามระบบประกนัคุณภาพใหช้ดัเจน 

๔. การประเมินผูบ้ริหารจะประเมินในช่วงเดือนกันยายน  แต่ส่วนงานจะต้องส่งรายงาน 
การประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพในเดือนกรกฎาคม เม่ือนําผลการประเมิน 
มากรอกในตวับ่งช้ีท่ี ๗.๖ อาจมีระยะเวลาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  



 ๑๒ 

มต ิ  
๑. เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภทบริหาร

และอํานวยการระดับต้น  (คณบดี  ผู ้อ ํานวยการ  หัวหน้าฝ่าย  และหัวหน้างาน ) โดยใช้ผล 
การดาํเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานเป็นผลสัมฤทธ์ิของงาน นํ้ าหนักร้อยละ ๗๐  
และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน นํ้าหนกัร้อยละ ๓๐  

๒. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั ประเภทบริหารและอาํนวยการ 
ระดบัตน้ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยใหต้ดัสรุปผลการประเมินและระดบัผลการประเมินตามระบบ
ประกนัคุณภาพ และเพิ่มเติมคาํอธิบายการเทียบคะแนนการประเมินเป็น ๕ ระดบัตามระบบประกนั
คุณภาพไวท้า้ยแบบประเมิน 

๓. การประเมินผลการปฏิบติังานในปีถดัไป ใหก้าํหนดช่วงการประเมินตั้งแต่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ กรกฎาคม 
๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

ของท่ีประชุมตามความเหมาะสม 
 
ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๕.๑  เร่ือง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานและการประเมิน 
         ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลการปฏิ บัติ งานของบุคลากรสายวิชาการ  
                                              คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

         ตามท่ีมหาวิทยาลยั ไดก้าํหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบ ริหารท รัพยากรบุคคล  ลงวัน ท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
ในการน้ี คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน จึงนาํเสนอขอ้มูลเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัทาํขอ้ตกลงร่วม 
ก่อนการปฏิบติังานและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงัน้ี 
 

  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ ๗๐) แบ่งเป็น 
๑. คณาจารยป์ระจาํ  ภาระงานหลกั (ร้อยละ ๗๐) แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ 

๑.๑   ภาระงานเนน้งานวิจยั 
๑.๒  ภาระงานเนน้งานพฒันานิสิต/บริการวิชาการ/ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม/อ่ืน ๆ  
๑.๓  ภาระงานเนน้งานวิจยัและพฒันานิสิต/บริการวิชาการ/ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม/อ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 



 ๑๓

๒. ประธานสาขา ภาระงานหลกั  
- ภาระงานหลกั ร้อยละ ๕๒.๕๐ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ตามภาระงานหลกัของคณาจารย์

ประจาํ คือ  
๒.๑   ภาระงานเนน้งานวิจยั 
๒.๒  ภาระงานเนน้งานพฒันานิสิต/บริการวิชาการ/ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม/อ่ืน ๆ  
๒.๓  ภาระงานเน้นงานวิจยัและพฒันานิสิต / บริการวิชาการ / ทาํนุบาํรุงศิลปะและ   
          วฒันธรรม/อ่ืน ๆ  

         -  ภาระงานตามภาระหนา้ท่ีของประธานสาขาวิชา ร้อยละ ๑๗.๕ 
 

  การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๓๐) แบ่งเป็น 
๑. การสั่งสมความเช่ียวชาญ และการพฒันาตนเอง ร้อยละ ๑๐ ประเมินจากระดบัความสาํเร็จ

ในการผลิตผลงานวิจยั บทความวิชาการหรือเอกสารประกอบการสอน 
๒. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๖ ประเมินจากผลงานท่ีตอบสนองตวัช้ีวดั/ยทุธศาสตร์การพฒันาคณะ 
๓. ความร่วมแรงร่วมใจ ร้อยละ ๕ ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของคณะฯ 
๔. การบริการท่ีดีและคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๙ ประเมินดงัน้ี 

- ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา ร้อยละ ๗ 
- ประเมินโดยนิสิต (จากผลการประเมินการเรียนการสอน) ร้อยละ ๒ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. รูปแบบการกาํหนดระดบัค่าเป้าหมายของผูป้ฏิบติังานเพื่อจดัทาํขอ้ตกลงร่วมการปฏิบติังาน

ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เหมาะสําหรับเป็นตัวอย่างให้กับส่วนงาน 
เป็นอยา่งดี ซ่ึงส่วนงานสามารถปรับช่วงคะแนนตามความทา้ทายของตนเอง และสามารถ
เปิดช่องทางให้บุคลากรสามารถเลือกกําหนดระดับค่าเป้าหมายของตนเองตามความ
เหมาะสม โดยตอ้งเป็นไปตามท่ีคณะคาดหวงัไว ้  

๒. มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการอย่างไร หากบุคลากรไม่ทําข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงไดรั้บการช้ีแจงวา่ บุคลากรจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด 

 
มต ิ รับทราบ 

 
 
 
 



 ๑๔ 

เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


