รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุม ๓ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง...รักษาการแทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิตกุล….ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู อินทระสังขา)
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์รัชนีย ์ ศรี ศกั ดา...รักษาการแทน)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)

ประธาน

๒
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๑๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๕.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี )
๑๗. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๑๙. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นายไพทูรย์ ทองสม...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๒๐. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๒๑. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๒๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม...รักษาการแทน)
๒๓. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๒๔. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางพรทิพย์ บุญจุน

รักษาการแทนหัวหน้าสํานักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุ ม เวลา ๑๓.๑๕ น.
เมื่ อครบองค์ประชุ ม อธิ การบดี ในฐานะประธานที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
คณะกรรมการพิ จ ารณาการมอบปริ ญญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รับทราบและมีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รับทราบวัตถุประสงค์ในการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. รั บทราบข้อมูลการมอบปริ ญ ญากิ ตติ มศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจําปี การศึ กษา
๒๕๔๘-๒๕๕๕
๓. เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลผูส้ มควรได้รับปริ ญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
(๑) ผูม้ ีสิทธิ์เสนอชื่อ
๑.๑ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ จํานวนไม่เกิน ๑ ชื่อ
๑.๒ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นงานวิ ช าการ หั ว หน้ า ส่ ว นงานอื่ น ดํา เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการประจําส่ วนงานเพื่อเสนอชื่อ จํานวนไม่เกิน ๑ ชื่อ
๑.๓ ให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดําเนิ นการประชุ มคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อเสนอชื่อ จํานวนไม่เกิน ๑ ชื่อ
(๒) คุณสมบัติ
๒.๑ เป็ นผูม้ ีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
และเป็ นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒.๒ เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ ตนเป็ นประโยชน์ ต่ อ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ หรื อ ต่ อ ส่ ว นรวม
หรื อต่อประเทศชาติ หรื อต่อนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ
เป็ นแบบอย่างให้ผอู ้ ื่นเจริ ญรอยตามต่อไป
๒.๓ เป็ นประมุ ข ของประเทศ หรื อ บุ ค คลสําคัญ ของมิ ต รประเทศในโอกาส
มาเยีย่ มประเทศไทย

๔
(๓) การเสนอชื่อ ให้ดาํ เนินการเป็ นความลับโดยไม่ให้ผถู ้ ูกเสนอชื่อรับทราบ
(๔) คณ ะกรรมการฯ พิ จ ารณากลั่ น กรองผู ้ส มควรได้ รั บ ปริ ญญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ประจําปี การศึ กษา ๒๕๕๖ จากรายชื่ อที่ เสนอโดยผูม้ ี สิทธิ เสนอชื่ อ และนําผล
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
๔. เห็นชอบกรอบระยะเวลาดําเนินการได้มาซึ่งผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
๕. เห็นชอบแบบเสนอชื่อบุคคลผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖
นอกจากนี้ ประธานแจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า แบบประวัติ แ ละผลงานในส่ ว นที่ ๒
เป็ นเอกสารสําคัญ จึ งเน้น ยํ้าขอให้กรอกข้อมูลอย่างละเอี ยด ครบถ้วน ต้องอธิ บ ายผลงานให้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้หัวหน้าส่ วนงานใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล เนื่ องจากในปั จจุบนั มีความขัดแย้ง
ทางสังคมสู ง อาจมีมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกัน
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง การประชุ มวิชาการเนื่ อ งในโอกาสครบรอบปี ที่ ๔๘ แห่ ง การสถาปนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ กําหนดจัดประชุมวิชาการเนื่ องในโอกาสครบรอบปี ที่ ๔๘
แห่ งการสถาปนาสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ในการนี้ ประธาน เชิญชวนผูบ้ ริ หารร่ วมกิจกรรมและส่ งบทความวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔

รัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ “การศึกษาเปรี ยบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน”
บริหารธุรกิจ
หัวข้อ “ความรู ้ทางธุรกิจเพือ่ นําไปสู่การปฏิบตั ิ”
พัฒนาการเศรษฐกิจ
หัวข้อ “เศรษฐกิจ การเงิน และความโปร่ งใสในบริ บทเศรษฐกิจอาเซียน”
สถิติประยุกต์
หัวข้อ “คลาวด์ คอมพิวติ้ง : การประยุกต์ในประเทศไทย

๕
กลุ่มที่ ๕
กลุ่มที่ ๖
กลุ่มที่ ๗
กลุ่มที่ ๘
กลุ่มที่ ๙
กลุ่มที่ ๑๐
กลุ่มที่ ๑๑
กลุ่มที่ ๑๒

มติ

การบริหารการพัฒนาสั งคม
หัวข้อ “ความครอบคลุมทางสังคม : หนทางสู่ สนั ติสุข”
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
หัวข้อ “ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดน : ความท้าทายของอาเซียน”
ภาษาและการสื่ อสาร
หัวข้อ “บทบาทของการสื่ อสารในภาวะวิกฤตกับการอยูร่ อดของสังคมไทย”
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริ บทอาเซียน”
นิติศาสตร์
หัวข้อ “การกระจายอํานาจเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศไทยในอนาคต”
การจัดการการท่ องเทีย่ ว
หัวข้อ “การท่องเที่ยวไทยก้าวไปบนฐานความพอเพียง”
นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
หัวข้อ “นวัตกรรมการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
วิทยาลัยนานาชาติ
หัวข้อ “Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable
Development”

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
๑.๒.๑.๑ เรื่อง การประชุ มวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิ ชัย จัด การประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
ด้า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร์ หั ว ข้อ บริ ห ารจัด การก้า วไกล มุ่ ง สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ระหว่ า งวัน ที่
๒ ๖-๒ ๘ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย สงขลา
เพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น คณาจารย์ใ นการพัฒ นาการเรี ย นการสอน การสร้ างสรรค์ง านวิ จ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ
ในการประชุ มครั้ งนี้ มี บุคลากรและนิ สิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ ห ารธุ รกิ จ ส่ งผลงานวิจยั เข้าร่ วมนําเสนอ
ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จํานวน ๒๖ เรื่ อง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๒ เรื่องแจ้ งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๒.๒.๑ เรื่อง โครงการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ไทยในสหรัฐอเมริกา
คณบดี ค ณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ แจ้งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกับ โครงการเขี ย น
จิ ต รกรรมฝาผนังที่ ว ดั มงคลเทพนิ มิ ต ร มลรั ฐ นิ ว เม็ก ซิ โก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และเชิ ญ ชวนร่ ว มทําบุ ญ
โดยรายได้ส่วนหนึ่ งจะจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ให้นิสิตเพื่อเขียนรู ป ทั้งนี้ รายละเอียดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดทํา
หนังสื อแจ้งให้ส่วนงานทราบต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจ้ งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒.๓.๑ เรื่อง การสั มมนาการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จัดสั มมนาการบริ ห ารและจัดการศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา
ในวันอังคารที่ ๑๘ มี นาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุ มทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ การบริ ห ารและจัดการศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษากับ
มหาวิทยาลัยเครื อข่ายในประเทศมาเลเซี ย รวมทั้งสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ และได้ แ จ้ง เวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุ ม โดยกํ า หนดให้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณา ภายในวัน ที่ ๒ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒ ๕๕๗ ปรากฏว่ า
ไม่ มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุ ม
มติ

รับทราบ

๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการบันทึกการลงเวลาการปฏิบตั ิงานด้ วยเครื่องสแกนลายนิว้ มือ
- ถอนวาระ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการรับ-ส่ งข้อมูลข่าวสาร หรื อ
หนังสื อผ่านระบบสื่ อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรองรับการทํางานได้
ทุก Web Browser เช่ น IE Safari Firefox ฯลฯ โดยไม่ตอ้ งติดตั้ง Plug-in และนอกจากนี้ สามารถใช้งานได้บน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ Tablet ได้ทุกชนิ ด และระบบยังรองรับการบันทึกสั่งการโดยไม่ตอ้ งพิมพ์และเขียน
ในกระดาษได้ด้ว ย ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ร่ ว มกับ สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้มี ก ารจัด
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ รั บ ฟั งปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นในการใช้
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะบบใหม่ และได้ นํ า ข้อ เสนอแนะของผู ้เข้า อบรมมาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
ให้มีประสิ ทธิภาพ และสะดวกต่อการใช้งานเต็มรู ปแบบต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารงานระบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ด ํ า เนิ นงานอย่ า งเต็ ม รู ปแบบ
ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและให้ ข ้อ เสนอแนะการให้ ผู ้บ ริ ห าร
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผูบ้ ริ หารยังมีความกังวลเกี่ ยวกับความปลอดภัยของการใช้ลายเซ็นในการสั่งการ อาจเกิ ด
ความเสี่ ยงเมื่อมีความผิดพลาดขึ้น
๒. เสนอให้มีระบบแจ้งเตื อนข้อความ SMS ไปยังมื อถื อของผูบ้ ริ ห ารในกรณี ที่มีการเข้าใช้
password ลายเซ็น เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง
๓. หากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถเชื่ อมกับ App Store ที่สามารถเขียนข้อความ
และลงนามบนไฟล์รูปภาพได้ จะทําให้สะดวกขึ้น
๔. มหาวิทยาลัย ควรจัดอบรมการใช้งานให้แก่ผบู ้ ริ หาร

๘
มติ
๑. เห็ นชอบให้ ผูบ้ ริ หารใช้ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
สําหรับเอกสารทางการเงินและพัสดุ ยังคงมีการเสนอในรู ปแบบเอกสารเหมือนเดิม
๒. มอบฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่ วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้ระบบสารบรรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผบู ้ ริ หาร
๔.๓ เรื่อง พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประจําส่ วนงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุ มชน
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การจั ด ระบบบริ หารงานในมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ ได้กาํ หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่ วนงาน ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่ วนงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง ประกอบ รองหั วหน้าส่ วนงานและหั วหน้าหน่ วยงานในส่ วนงาน
กรณี มีก ารแบ่ งหน่ ว ยงานภายในส่ ว นงาน หรื อ ประกอบด้วย รองหัว หน้าส่ ว นงานและ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ถ้ามี กรณี ไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่ วนงาน
(๓) กรรมการที่อธิ การบดีแต่งตั้งจากบุคลากรในส่ วนงานตามคําแนะนําของที่ประชุมหัวหน้า
ส่ ว นงานและกรรมการโดยตําแหน่ งตาม (๒) จํานวนไม่ เกิ น จํานวนกรรมการโดยตาม
ตําแหน่งตาม (๒)
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่ งตั้งจากบุคคลภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
ทีป่ ระชุม หัวหน้ าส่ วนงาน กรรมการโดยตําแหน่ งตาม (๒) และกรรมการ (๓) จํานวนไม่ เกิน ๕ คน
ให้ ค ณะกรรมการประจํา ส่ ว นงานแต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารของคณะกรรมการประจํา ส่ ว นงาน
หนึ่งคนและอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการคนหนึ่งหรื อหลายคนก็ได้
กรรมการที่ อธิ การบดี แต่งตั้งตาม (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน่ งสองปี แต่อาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่กไ็ ด้
การประชุ ม ของคณะกรรมการประจําส่ วนงานให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยทัก ษิ ณ
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

๙
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย ภู มิ ปั ญ ญ าชุ ม ชน ได้ เ สนอรายชื่ อ คณ ะกรรมการตามข้ อ ๒ ๔ (๔ )
ซึ่งทั้ง ๕ ท่านได้ตอบรับการเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจําวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนแล้ว ดังนี้
๑. นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
อดีตสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิ ปัตย์
๒. นายสานิตย์ เพชรกาฬ
รองนายกเทศมนตรี เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง
๓. นายสมคิด ทองสง
ผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนบางแก้ วพิทยาคม
๔. อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ ว คชภักดี
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรั ตน์ ถนนแก้ ว
สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
หั ว หน้ าฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตามข้อ ๒๔(๔)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๒๔(๔) สามารถแต่งตั้งได้ทนั ที
อาจเกิดจากการตีความที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงไม่จาํ เป็ นต้องนําเสนอเพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ประชุ มไม่ พิจารณาในวาระดังกล่าว และมอบฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล จัดทําคําสั่งแต่ งตั้ง
คณะกรรมการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตามข้อ ๒๔(๔) ต่อไป

๑๐
๔.๔ เรื่อง พิจารณากําหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิการลาเพิม่ พูนความรู้ทางวิชาการ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา
เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๑
หมวด ๓ การปฏิบตั ิงานวิจยั ได้ระบุเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและแนวปฏิบตั ิของผูไ้ ปปฏิบตั ิงานวิจยั นั้น
คณบดี ค ณะวิ ท ยาการสุ ขภาพและการกี ฬ า เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ควรกําหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิการลาเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ เพื่อกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยมีผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุ มมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การลาไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
จะต้องพิจารณาถึงเงื่ อนไขเวลาทํางานที่ต่อเนื่ องกัน ไม่กระทบต่องานประจํา เมื่อกลับมาแล้วจะต้องมี ผลงาน
มาแสดง ตามที่ระบุไว้
มติ
มอบฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ศึกษาข้อมูลเพือ่ กําหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิการลาเพิม่ พูน
ความรู ้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
๔.๕ เรื่อง พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ งประเภทบริหารและอํานวยการระดับต้ น
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กําหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
ประเภทบริ หารและอํานวยการ โดยแบ่งเป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี เพื่อใช้ในการพิ จารณาเพิ่ม
เงิ น เดื อ น การประเมิ น ผลการดําเนิ นงานของหั ว หน้ าส่ วนงาน ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร (สภามหาวิทยาลัย) รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น นั้น
เพื่ อ มิ ใ ห้ เกิ ด ความซํ้าซ้ อ นในการประเมิ น และเป็ นการบู ร ณาการระหว่ า งการประเมิ น ผล
การปฏิ บตั ิ งานประจําปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดื อนและการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของหัวหน้าส่ วนงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอให้มีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่ งประเภทบริ หารและอํานวยการ ได้แก่ คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าฝ่ าย และหัวหน้างาน
เพี ย งรู ป แบบเดี ย ว โดยใช้ผ ลการดําเนิ น งานตามข้อ ตกลงร่ ว มก่ อ นการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน
นํ้าหนักร้อยละ ๗๐ และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ แล้วนําผลไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และใช้ในระบบประกันคุณภาพ

๑๑
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ ง
ประเภทบริ ห ารและอํานวยการระดับ ต้น (คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ หั ว หน้ าฝ่ าย และหั ว หน้ า งาน) โดยใช้ผ ล
การดําเนินงานตามข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงานเป็ นผลสัมฤทธิ์ของงาน นํ้าหนักร้อยละ ๗๐ และการประเมิน
สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ แล้วนําผลไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และใช้ในระบบประกันคุณภาพ
๒ . ร่ าง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทบริ หาร
และอํานวยการ ระดับต้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในระยะแรกของการดําเนินงานที่กาํ หนดสัดส่ วนค่านํ้าหนักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของส่ วนงานวิชาการที่นําเสนอ ยังคงมีความเหมาะสม แต่หลังจากนั้น เมื่ อมหาวิทยาลัย
ต้องการเน้นผลลัพธ์ในการทํางาน ควรปรับเพิ่มค่านํ้าหนักในยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
ส่ วนงานวิชาการให้สูงขึ้ น เพื่ อให้ส่ วนงานวิชาการสามารถเน้น ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
เพื่อสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองและความโดดเด่นในอนาคต ดังนี้
ส่ วนที่ ๑
ส่ วนที่ ๒
ส่ วนที่ ๓

ผลสั มฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบคุณภาพ
จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่ วนงาน/ฝ่ าย/งาน

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)
๖๐
๑๕
๒๕

๒. มหาวิ ท ยาลัย ควรกําหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น สมรรถนะและพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง าน
เพื่อใช้ประเมินในตําแหน่ งประเภทบริ หารและอํานวยการระดับต้น ให้ตรงกับสภาพความ
เป็ นจริ ง แต่ อ ย่างไรก็ ต ามค่ าระดับ สมรรถนะและพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ งานที่ ค าดหวัง
ก็ยงั คงกําหนดไว้เพื่อเป็ นข้อมูลในการเตรี ยมบุคลากรไปพัฒนาในอนาคต
๓. เสนอให้ ต ัด คะแนนประเมิ น ตามระบบประกัน คุ ณ ภาพในส่ ว นที่ ๓ เนื่ อ งจากเป็ นการ
ประเมินการทํางานของบุคคล และให้เพิ่มเติมคําอธิ บายในคู่มือการประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้
ที่ ๗.๖ การปฏิ บตั ิ ต ามบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริ ห ารสถาบัน เพื่ อให้ท ราบถึ งวิธีก ารเที ยบ
คะแนนการประเมินเป็ น ๕ ระดับตามระบบประกันคุณภาพให้ชดั เจน
๔. การประเมิ น ผูบ้ ริ ห ารจะประเมิ น ในช่ ว งเดื อ นกัน ยายน แต่ ส่ ว นงานจะต้อ งส่ งรายงาน
การประเมิ นตนเองตามระบบประกัน คุณ ภาพในเดื อนกรกฎาคม เมื่ อนําผลการประเมิ น
มากรอกในตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ อาจมีระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

๑๒
มติ
๑. เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ งประเภทบริ หาร
และอํา นวยการระดั บ ต้ น (คณบดี ผู ้อ ํา นวยการ หั ว หน้ า ฝ่ าย และหั ว หน้ า งาน) โดยใช้ ผ ล
การดําเนิ นงานตามข้อตกลงร่ วมก่ อนการปฏิบตั ิงานเป็ นผลสัมฤทธิ์ ของงาน นํ้าหนักร้ อยละ ๗๐
และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน นํ้าหนักร้อยละ ๓๐
๒. เห็นชอบ (ร่ าง) แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริ หารและอํานวยการ
ระดับต้น ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้ตดั สรุ ปผลการประเมินและระดับผลการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพ และเพิ่มเติมคําอธิ บายการเที ยบคะแนนการประเมิ นเป็ น ๕ ระดับตามระบบประกัน
คุณภาพไว้ทา้ ยแบบประเมิน
๓. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ถัดไป ให้กาํ หนดช่วงการประเมินตั้งแต่ ๑ สิ งหาคม – ๓๑ กรกฎาคม
๔. มอบรองอธิ การบดี ฝ่ ายพัฒนาองค์กรและทรั พยากรบุ คคล ปรั บปรุ งตามข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่ อ ง แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด ทํ าข้ อ ตกลงร่ ว มก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านและการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรสายวิ ช าการ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุ มชน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กาํ หนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศคณ ะกรรมการนโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ลงวั น ที่ ๒ ๐ ธั น วาคม ๒ ๕ ๕ ๖
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จึงนําเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดทําข้อตกลงร่ วม
ก่ อนการปฏิ บตั ิ งานและการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายวิชาการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
การประเมินผลสั มฤทธิ์ของงาน (ร้ อยละ ๗๐) แบ่งเป็ น
๑. คณาจารย์ประจํา ภาระงานหลัก (ร้อยละ ๗๐) แบ่งเป็ น ๓ รู ปแบบ คือ
๑.๑ ภาระงานเน้นงานวิจยั
๑.๒ ภาระงานเน้นงานพัฒนานิสิต/บริ การวิชาการ/ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม/อื่น ๆ
๑.๓ ภาระงานเน้นงานวิจยั และพัฒนานิสิต/บริ การวิชาการ/ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม/อื่น ๆ

๑๓
๒. ประธานสาขา ภาระงานหลัก
- ภาระงานหลัก ร้อยละ ๕๒.๕๐ แบ่งเป็ น ๓ รู ปแบบ ตามภาระงานหลักของคณาจารย์
ประจํา คือ
๒.๑ ภาระงานเน้นงานวิจยั
๒.๒ ภาระงานเน้นงานพัฒนานิสิต/บริ การวิชาการ/ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม/อื่น ๆ
๒.๓ ภาระงานเน้นงานวิจยั และพัฒนานิ สิต / บริ การวิชาการ / ทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม/อื่น ๆ
- ภาระงานตามภาระหน้าที่ของประธานสาขาวิชา ร้อยละ ๑๗.๕
การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้ อยละ ๓๐) แบ่งเป็ น
๑. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาตนเอง ร้อยละ ๑๐ ประเมินจากระดับความสําเร็ จ
ในการผลิตผลงานวิจยั บทความวิชาการหรื อเอกสารประกอบการสอน
๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๖ ประเมินจากผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วดั /ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
๓. ความร่ วมแรงร่ วมใจ ร้อยละ ๕ ประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของคณะฯ
๔. การบริ การที่ดีและคุณธรรมจริ ยธรรม ร้อยละ ๙ ประเมินดังนี้
- ประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา ร้อยละ ๗
- ประเมินโดยนิสิต (จากผลการประเมินการเรี ยนการสอน) ร้อยละ ๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รู ปแบบการกําหนดระดับค่าเป้ าหมายของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อจัดทําข้อตกลงร่ วมการปฏิบตั ิงาน
ของคณะเทคโนโลยีแ ละการพัฒ นาชุ ม ชน เหมาะสําหรั บ เป็ นตัว อย่า งให้ กับ ส่ ว นงาน
เป็ นอย่างดี ซึ่ งส่ วนงานสามารถปรับช่วงคะแนนตามความท้าทายของตนเอง และสามารถ
เปิ ดช่ อ งทางให้ บุ ค ลากรสามารถเลื อ กกําหนดระดับ ค่ าเป้ าหมายของตนเองตามความ
เหมาะสม โดยต้องเป็ นไปตามที่คณะคาดหวังไว้
๒. มหาวิ ท ยาลัย จะมี ม าตรการอย่ า งไร หากบุ ค ลากรไม่ ท ํา ข้อ ตกลงร่ ว มการปฏิ บ ัติ ง าน
ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มติ

รับทราบ

๑๔
เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

