
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๕๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ผู้เขา้ประชุม 
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  กาญจนมกุดา) 
๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
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๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 

๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์        
(อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 

๑๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 

๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       
(พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ        
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ  สายธนู) 

๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน       
(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 

๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์กฤษณ์  ทองขุนดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์     ติดภารกิจ  

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  กองทุนพัฒนาบคุลากร 
 

  คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้เสนอแนะ
เก่ียวกับการเปิดรับสมัครทุนแก่บุคคลภายนอกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ในกรณีที่ไม่
สามารถหาบุคคลมาบรรจุได้ ดังน้ัน จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังที่ได้รับ 
และสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเสนอขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒   เรื่อง  การลงนามความร่วมมือกับองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสงขลา 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี  
และการเกษตรของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสงขลา 

 
มติ รับทราบ  

 
 

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
    ๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   EdPEx : โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ  

                          (Incubation Project) 
 
    ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้มีการดําเนินการที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และได้จัดทําแผนการดําเนินการ
ขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษ าเพ่ื อการดํ าเนิ นการที่ เป็ น เลิ ศ ด้ วย เกณ ฑ์  EdPEx  
(iCAD - Action Plan Model) เพ่ือวางแผนการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้จัดการประชุมแนวทางการนําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
พัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx) เพ่ือช้ีแจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดําเนินการ
ดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 
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    ในการน้ี สกอ. จึงได้เริ่มดําเนินการตามแผนการดําเนินงานในด้านส่งเสริม: 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เตรียมดําเนินการ  
"โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project)" ซึ่งจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) และให้คําแนะนํา 
โดยที่ปรึกษา (Mentor) ได้รับความรู้เพ่ือเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อมูลป้อนกลับและ
ติดตามความก้าวหน้า เพ่ือเป็นแนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx  
อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดําเนินโครงการต่อไป โดยมีรายละเอียด
โครงการดังเอกสารประกอบการประชุม ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจุบันมีส่วนงานท่ีเป็นส่วนงานนําร่อง  
ในโครงการการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จํานวน ๒ ส่วนงาน คือ  
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
    สําหรับกําหนดการดําเนินการโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Incubation Project) กําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และแบ่งเป็น  
๓ ระยะ ดังน้ี 

- ระยะที่ ๑ : ขั้น Commitment (๔ เดือน) 
- ระยะที่ ๒ : ขั้น Improvement & Implement (๑๒ เดือน) 
- ระยะที่ ๓ : ขั้น Achievement (๔ เดือน) 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

    ๑.๒.๑.๒   เรือ่ง   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
        ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระดับคณะและสถาบัน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน และทําหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน รวมท้ัง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน และทําหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
มติ รับทราบ  
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    ๑.๒.๑.๓   เรือ่ง   โครงการอบรม เรื่อง การเขยีนผลการดําเนินงาน  
                                                             (Aplication Report) : กรณศีึกษาสาํนักหอสมุด 
 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียน 
ผลการดําเนิน งาน  (Application Report) : กรณี ศึ กษาสํ านักหอสมุด  ใน วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญที่ปรึกษาจาก
ภายนอกมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและแนะนําวิธีการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน (Application Report)  
ตามแนวท าง  LeTCI และ เพ่ื อ ให้ ผู้ บ ริห ารและ บุ คลากรสาม ารถ จัดทํ าราย งานผลการดํ า เนิ น งาน  
(Application Report) เพ่ือขอรับรางวัลจากสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
    ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์และนสิิต 

        แต่ละคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  สํ า นั กหอสมุ ด  ได้ ดํ า เนิ นการสรุป สถิ ติ การ ยืมท รัพ ยากรสารสน เทศ  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจําแนกเป็นคณะวิชา ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ว่า 
อาจารย์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มีสถิติการยืมหนังสือมากท่ีสุด คือ เฉลี่ยคนละ ๒๒.๖ เล่ม และนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มีสถิติการยืมมากที่สุด คือ เฉลี่ยคนละ ๘.๕ เล่ม  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

    ๑.๒.๒.๒   เรื่อง  สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แยกตามชื่อ 
                                    ฐานข้อมูล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘  

                 (รวบรวมโดย สกอ.) 
 

  สํานักหอสมุด ได้ดําเนินการจัดทําสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
แยกตามช่ือฐานข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (รวบรวมโดย สกอ.) 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 
 

มติ รับทราบ  



 ๖

    ๑.๒.๒.๓   เรื่อง  ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด  
                                    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

    สํานักหอสมุด ได้ดําเนินการจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการใช้
ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากย่ิงขึ้น 
โดยมีสาระคือ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ ๑๒.๑ นิสิตปริญญาตรี 
    ๑๒.๑.๑  หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน จํานวน ๗ เล่ม ๆ ละ ๗ วัน 
    ๑๒.๑.๒  แผ่นวีดิทัศน์  แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง  

  ยืมได้ไม่เกิน จํานวน ๕ รายการ ๆ ๗ วัน 
    ๑๒.๑.๓  วิทยานิพนธ์ ยืมได้ไม่เกินจํานวน ๓ เล่ม ๆ ละ ๗ วัน 
    ๑๒.๑.๔  วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้ไม่เกินจํานวน ๑ ฉบับ ๆ  ๓ วัน” 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 

 

 
มติ รับทราบ  
 

    ๑.๒.๒.๔   เรื่อง  สํานักหอสมุดเปิดให้บริการในวันพืชมงคล 
 
  สํ านักหอสมุด  ได้ เปิดให้บริการช่วงวันสอบปลายภาคใน วัน พืชมงคล  

(๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ผลจากการให้บริการ ปรากฎว่า มีนิสิตมาใช้บริการจํานวนมาก 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทํา QR Code และ

เผยแพร่ไปยังสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าใช้บริการของสํานักหอสมุด เพ่ิมความสะดวก
และยังสามารถจัดเก็บสถิติการเข้าใช้ของหน่วยงานได้   

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๔) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 



 ๗

  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
๑.๒.๓.๑  เรื่อง   การจัดงานปาริชาตรําลึก เม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข ในฐานะประธานกรรมการจัดงานปาริชาตรําลึก 

ได้รายงานข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานปาริชาตรําลึก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเงินบริจาค
สมทบกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง จํานวน ๑๖๑,๘๑๗.๗๕ บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันแปดร้อย 
สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ (๒) ทุน ทุนศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง 
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ ๒๖๘-๒-๐๘๕๕๒-๓ เมื่อวันที่ ๑๙, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และกําลังประสาน 
ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จส่งให้รายบุคคลต่อไป  
 
  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 
   

มติ รับทราบ  
 
  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะนิติศาสตร ์

๑.๒.๔.๑  เรื่อง   คดีปกครองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง  รองคณบดีคณะนิ ติศาสตร์ ปฏิ บั ติหน้าที่ แทน 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับคดีปกครองที่ เก่ียวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง  
การพิจารณาการกระทําที่จะมีผลถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ความสามารถเสียไป โดยมีสาระสําคัญ คือ การพิจารณาว่า
การกระทําใดท่ีจะมีผลถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ความสามารถเสียไป ต้องเป็นการกระทําที่กระทบต่อสาระสําคัญ
ของการทดสอบความรู้ความสามารถ เช่น การทุจริตในการสอบ เป็นต้น การระบายรหัสประจําตัวสอบไม่ตรงกับ 
เลขรหัสประจําตัวสอบน้ัน ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๑/๒๕๕๖) 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 
มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 



 ๘

  ๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๕.๑  เรื่อง   กรอบวงเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ผ่านคณะรัฐมนตรี และจะเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ จํานวน ๑,๐๕๗ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๗ 

 
มติ รับทราบ  

 
  ๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

๑.๒.๖.๑  เรื่อง   การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๕ 
 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 

ครั้งที่ ๕ ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดเยี่ยมชม Best Practice ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง และงานเลี้ยงรับรองภาคคํ่า ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จึงขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามวันและเวลาดังกล่าว 

 
มติ รับทราบ  

   
          
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จํานวน ๑ คน ซึ่งเป็นการแก้ไข
ข้อความให้มีถ้อยคําที่ชัดเจน ไม่มีผลต่อมติการประชุมมีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ มอบฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 
 
 



 ๙

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑   เรื่อง  การลงนามการปฏิบัติงาน 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการสํารวจ 
แนวปฏิบัติการลงนามปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ และจัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ น้ัน ในการน้ี ได้ดําเนินการสรุปข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  
ผลการสรุปแบบสํารวจการลงนามการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ได้ดําเนินการลงนามการปฏิบัติงานในรูปแบบการลงลายมือช่ือ บันทึกลายน้ิวมือ และการตอกบัตร 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

๑. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการลงลายมือช่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

๒. การบันทึกลายน้ิวมือ สามารถลดข้ันตอนการทํางาน ลดระยะเวลาและลดการใช้ทรัพยากร และ
สามารถนําไปใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ระบบประเมินภาระงานสายปฏิบัติการ 
ระบบการเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา ระบบการลา เป็นต้น 

๓. ควรพัฒนาระบบบันทึกลายน้ิวมือเพ่ือใช้เปิด-ปิดห้องภายในอาคาร เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการลงลายมือช่ือ ควรจัดทําให้เป็นระบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และควรแยกกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่วนการบริหารจัดการและการนําผลไปใช้
ให้เป็นอํานาจของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน ซึ่งหากเช่ือมโยงกับระบบการลาออนไลน์ ก็จะเป็นประโยชน์และสามารถ 
ลดขั้นตอนการทํางานได้ 

 
มติ มอบสํานักคอมพิวเตอร์ พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบการลงลายมือช่ือต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การกําหนดเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมตามค่านยิมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยทั กษิณ  ได้แ ต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเครื่องมือ วัดพฤติกรรม 
ตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ คําสั่งที่ ๓๔๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณากําหนด
เครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบค่านิยมหลัก (Core Value) 
มหาวิทยาลั ยทั กษิณ  "คารวะ  ปัญญ า  สามั คคี  มุ่ งผลลัพ ธ์ที่ ดี  มี ความคุ้ มค่ า  นํ าพาสั งคม " แล้ ว น้ั น  



 ๑๐

ในการน้ี คณะกรรมการกําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการ
กําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ  และได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบการกําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ค่านิยมหลัก : คารวะ 

- การตรงต่อเวลา ควรอยู่ระดับ ๒ 

- ระดับ ๔ การปฏิบัติตนถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ควรปรับให้เป็นรูปธรรม เพ่ือความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

- ระดับที่ ๕  เพ่ิมเติมข้อความ “เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคารวธรรม” 

๒. ค่านิยมหลัก : ปัญญา 

- เกณฑ์การวัดอาจยังไม่ตรงประเด็น ควรพิจารณาพฤติกรรม/คุณลักษณะ ให้ชัดเจน 

๓. การวัด Core Value เป็นการวัดระหว่างทัศนคติกับการปฏิบัติ ในปีแรกของการประเมิน  
ควรเลือกประเด็นที่จะนํามาประเมินเพียงไม่ก่ีข้อ เช่น การประเมินเรื่องคารวะ อาจวัดในเรื่องการ
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เคารพตนเอง/สถาบัน กิริยามารยาทที่เคารพตนเอง/สถาบัน เป็นต้น 
โดยต้องมีจุดเน้นว่า ต้องเป็นคุณค่าร่วมที่เป็นลักษณะร่วมและมีลักษณะคล้าย ๆ กัน และค่อย
พัฒนาเกณฑ์การวัดเพ่ิมขึ้นในปีถัดไป หรืออาจทําเป็นแบบประเมินที่ให้บุคลากรคิดของตนเอง 
และนําข้อที่ได้คะแนนสูง มาจัดทําระดับคะแนนต่อไป 

๔. การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะ อาจกําหนดกรอบการประเมินระดับ ๕ เป็นเกณฑ์พ้ืนฐาน 
เพ่ือให้กรรมการประเมินระดับ ๑-๔ โดยใช้ดุลยพินิจ หรือส่วนงานอาจไปพัฒนาเกณฑ์ของตนเองได้ 

 

มติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 

 



 ๑๑

๔.๒   เรื่อง  พิจารณา ร่าง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัทักษิณ ประจําปี  
                          พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ดําเนินการ 
จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การสรรหา/รับสมัครบุคลากรเข้าทํางานในมหาวิทยาลัย ควรเป็นระบบเปิดมากขึ้น  
และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลได้รับรู้ข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น 

๒. การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ควรเป็นระบบเปิด เพราะจะทําให้สร้างความ
เช่ือมั่นกับคนทํางานที่จะสามารถได้รับสิ่งตอบแทนจากงานที่ปฏิบัติได้ และยังทําให้เกิดการ
แข่งขันเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ทํางานเพ่ือองค์กร  

๓. การส่งเสริมให้บุคคลไปศึกษาต่อ ไม่ค่อยยึดตามแผน โดยไม่ได้พิจารณาถึงความขาดแคลน
ของสาขาวิชา เพ่ือให้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ อาจให้สาขาวิชาจัดทําแผนการขาดแคลน
อาจารย์และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๔. การส่งเสริมโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนยุทธศาสตร์ อาจส่งผลให้การ
ส่งเสริมศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ลดน้อยลงไป  

๕. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล จะเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้นําไปประยุกต์เพ่ือจัดทําแผนของ
ส่วนงานต่อไป 

 

มติ  
๑. เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล นําเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อไป 



 ๑๒

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  หารือการประเมินผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หารือที่ประชุมเก่ียวกับการประเมินผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากในปัจจุบัน มีคณาจารย์ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด จึงขอหารือแนวทาง
และมาตรฐานกรอบการทําผลงานวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรที่จะย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ มีกําลังใจ และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง ซึ่งได้รับการช้ีแจงว่า การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ จะอิงตามมาตรฐานที่กําหนด  
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะเตรียมจัดกิจกรรมโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้สนใจต่อไป 
 

มติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการ และขอให้ฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล สรุปประเด็นปัญหาที่ผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือนําเสนอที่ประชุมที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                     เลขานุการ   
            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 

 


