
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๔/๒๕๕๗ 
วนัจนัทร์ที ่๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๒๕ – ๑๖.๒๕ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

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

๑.  อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 

๓.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั        
 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกลุ) 

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

 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 
๖.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๗.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั     

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๘.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       
        (อาจารย ์ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๙.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน์) 
๑๐.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน)์ 
๑๑.   คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

  (อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้  คชภกัดี) 
๑๒.   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

  (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

  (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
 



 ๒ 

๑๔.   คณบดีคณะนิติศาสตร์         
  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 

๑๕.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั        
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๖.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       

  (อาจารยว์ิทยา  ขาวขจร...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๑๗.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๑๘.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์      

  (อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พณิโท) 
๑๙. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
         (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๐. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๒๑. เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจ 
       (รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ดวงจนัทร์) 
๒.   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน   ติดภารกิจ   
      (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๓.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจ   
       (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิเชียร  แกว้บุญส่ง) 
๔. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจ  
       (นางสาวสาวิตรี  สตัยายทุย)์ 
๕. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา    ติดภารกิจ   
       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๒๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง    งานประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
                                                           คร้ังที ่๒๔ ประจําปี ๒๕๕๗ 

 

ประธานกล่ าว เชิญ ชวนผู ้บ ริห ารเข้า ร่วมพิ ธี เปิ ด   พิ ธี ปิ ด  และงาน เล้ี ยง รับรอง 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คร้ังท่ี ๒๔  ประจาํปี ๒๕๕๗  
“วิจยัเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจกา้วหน้า การศึกษากา้วไกล สังคมไทยยัง่ยืน” ซ่ึงกาํหนดจดัระหว่างวนัท่ี ๒๑ – ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

 
มต ิ รับทราบ  

 
  ๑.๑.๒   เร่ือง    การเปิดตัวมหาวทิยาลยัสู่ชุมชน 
 

การท่ีมหาวิทยาลยัจะเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลภายนอกนั้น จาํเป็นตอ้งร่วมกิจกรรมภายนอก 
ให้เพิ่มมากข้ึน เช่น การส่งพวงหรีดหรือร่วมงานบาํเพญ็กุศลศพแก่ผูมี้อุปการะคุณ หรือท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแจง้
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน  โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเคยขอรับการบริจาค 
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ให้สังคมภายนอกไดรู้้จกัมหาวิทยาลยัมากข้ึน 
และใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของทุกส่วนงานท่ีจะตอ้งดาํเนินการ 

  

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
๑. การร่วมงานของบุคคลท่ี เสียชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ส่ิงท่ีจําเป็น  

อาจกําหนดให้มีหน่วยงานร่วมกิจกรรม และกําหนดให้มีการเบิกค่าพวงหรีดจาก
มหาวิทยาลยัได ้ 

๒. การส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
องคก์รอิสระ จะทาํใหรู้้จกับุคคลภายนอกมากข้ึน เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกนั 

 
มต ิ รับทราบ และจะมีการหารือร่วมกนัในทีมบริหารต่อไป 

 



 ๔

๑ .๑ .๓   เร่ือง   ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจํา 
                                                            คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบขอ้สังเกตเพื่อการพฒันามหาวิทยาลยัจากการเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ในวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ภาคเชา้ ดงัน้ี 

๑. คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
ได้กาํหนดเอกสารประกอบการสอนอย่างชัดเจน ในส่วนของมหาวิทยาลยัทักษิณ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ศึกษาหามาตรฐานการกาํหนด
เอกสารประกอบการสอน ท่ีใช้ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ 
ในคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

๒. บางมหาวิทยาลยักาํหนดอตัราค่าเล่าเรียนสูง โดยเฉพาะหลกัสูตรท่ีมีองค์กรวิชาชีพ
ควบคุม และมีเง่ือนไขกาํหนดจาํนวนอาจารยต่์อจาํนวนนิสิตท่ีชดัเจน ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ทบทวนค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรดงักล่าวต่อไป  

๓. ควรมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกร่วมเป็นกรรมการประจาํคณะดว้ย  
๔. การประเมินคุณภาพรอบต่อไป มีแนวโน้มท่ีจะประเมินระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยั

ควรจะตอ้งเตรียมตวัและประเมินล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมการและแกไ้ขปัญหาได้
ทนัท่วงที 

 
นอกจากน้ี อธิการบดี ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ  ว่า  

ควรให้นิสิตชั้ นปีท่ี ๑  ทั้ งหมดเรียนท่ีวิทยาเขตพัทลุง จากนั้ นจึงยา้ยมาเรียนท่ีวิทยาเขตสงขลาในปีถัดไป  
จะทาํให้นิสิตไดรู้้จกักนัมากข้ึน ไม่ตอ้งแยกเป็น ๒ วิทยาเขต ซ่ึงท่ีประชุมมีขอ้คิดเห็นว่า การแยกเป็น ๒วิทยาเขต  
จะทาํใหนิ้สิตไม่ผกูพนักนั และจะเป็นโอกาสใหว้ิทยาเขตพทัลุงไดข้ยายตวัข้ึน  

 
มต ิ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวชิาการ 

๑.๒ .๑.๑  เร่ือง   รายงานความคืบหน้าการดํ าเนินงานของโครงการจัดตั้ ง 
                            ศูนย์นวตักรรมการบริหารการพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 
                   ด้วยสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังท่ี  ๑ /๒๕๕๗  เม่ื อวัน ท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗   
มีมติเห็นชอบวาระท่ี ๕.๓ เร่ือง ร่าง โครงการจัดตั้ งศูนยน์วตักรรมการบริหารการพัฒนา ทั้ งน้ีเพื่อสนับสนุนนโยบาย  
“หน่ึ งจังหวัด หน่ึ งมหาวิทยาลัย” ซ่ึ งอ ธิก ารบ ดี ได้มอบหมายให้ รองอ ธิก ารบ ดี ฝ่ ายพัฒ น าวิช าก าร  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกลู  อินทระสังขา) เป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  โดยศูนยน์วตักรรมการบริหารการพฒันา  
มีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั คือ 

๑. เพื่อเป็นศูนยท่ี์เช่ือมโยงไปสู่การสร้างความร่วมมือดา้นวิชาการและใหบ้ริการ
วิชาการแก่จงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัใกลเ้คียง  

๒. เพื่อทําหน้าท่ีเป็นศูนย์จัดอบรม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
นวตักรรมการบริหารแก่บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

๓. เป็นแหล่งบูรณาการเพื่ อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน  
การพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

๔. เป็นช่องทางการใหบ้ริการวชิาการเพื่อสงัคม นาํมาซ่ึงช่ือเสียงและผลงานทาง
วิชาการใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 

๕. เป็นแหล่งหารายไดเ้พื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม ใหแ้ก่คณะและ
มหาวิทยาลยั  

 
                 โดยในระยะแรกการดําเนินงานของศูนย์จัดทําหลักสูตรเป็นลักษณะ  Area-based  

เพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดพัทลุงด้วย CM - Model เพื่อสร้างฐานให้เป็นเมืองแห่งความสุขและเป็นฐาน 
แห่งปัญญา  มีกลุ่มเป้าหมายในการพฒันา ๕ กลุ่ม คือ  

๑.   กลุ่มนกับริหารจดัการ  
๒.   กลุ่มพระภิกษุสงฆ ์ 
๓.   กลุ่มนกัปฏิบติัการ  
๔.   กลุ่มเยาวชน  
๕.   กลุ่มประชาชน   
 
 
 



 ๖

 การดําเนินการระยะต่อไปจะขยายการบริการไปยังจังหวัดใกล้เคียงห รือพื้ น ท่ี อ่ืน  
และใหบ้ริการวิชาการดา้นนวตักรรมการบริหารดว้ยเคร่ืองมือการบริหารชนิดอ่ืน 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ รายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานของโครงการจดัตั้งศูนย์
นวตักรรมการบริหารการพฒันา ดงัน้ี 

๑. ดาํเนินการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินงานศูนยน์วตักรรมการ
บริหารการพฒันา ประกอบดว้ย คณะกรรมการอาํนวยการและวิชาการ  คณะกรรมการฝ่ายปฏิบติัการ  

๒. การจดัทาํหลกัสูตรสําหรับกลุ่มนักบริหารจดัการจงัหวดัพทัลุง ภายใตช่ื้อ “โครงการ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ นกับริหารเมืองลุงพอเพียงระดบัสูง รุ่นท่ี ๑”  จาํนวน ๕๐ คน ระยะเวลาของหลกัสูตร 
๒๐ วนั  มีทีมวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  ช่วงเวลาการจดัอบรมประมาณเดือน
กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๗   

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 
มต ิ รับทราบ  

 
 

๑.๒.๑.๒  เร่ือง   ประกาศจังหวัดพัทลุง เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง 
                          ศูนย์พทัลุงศึกษา  

 
           ตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ  ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน 

ด้านชุมชนสัมพนัธ์ และ Academic cluster ภายในจงัหวดัพทัลุง นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าเร่ืองการทาํงาน
ร่วมกับจังหวดัพทัลุง คือ โครงการศูนยพ์ทัลุงศึกษา โดยมีประกาศจงัหวดัพทัลุง เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
โครงการจดัตั้งศูนยพ์ทัลุงศึกษา ลงวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงลงนามโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัพทัลุงแลว้ สาํหรับ
รายละเอียดจะมีการประชุมกนัต่อไป 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

 
มต ิ รับทราบ  

 
 
 
 



 ๗ 

๑.๒.๑.๓  เร่ือง   เครือข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่สังคม (Engagement Thailand) 
   

        รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า สถาบนัคลงัสมองของชาติ 
เป็นหน่วยงานเช่ือมโยงโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยัเพื่อสังคม (Engagement Thailand) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
ท่ีทําหน้าท่ีหลอมรวมการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสังคมร่วมกัน และจะมีการขอรับทุน
สนับสนุนสํ าห รับห น่วยงาน ท่ี มีการทํางาน ร่วมกับ ชุมชน  ขณะน้ี มีห น่วยงาน ต่าง  ๆ  เป็นสมาชิก  
จาํนวน ๒๕ หน่วยงาน และได้เปิดช่องทางให้มีการสมัครเป็นรายบุคคล จ่ายค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ต่อหน่วยงาน สาํหรับรายละเอียดจะจดัส่งไปใหผู้บ้ริหารทุกท่าน     

 
มต ิ รับทราบ  

 
  ๑.๒.๒   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกจิการสภามหาวทิยาลยั 
           ๑.๒.๒.๑  เร่ือง   แผนพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 
ตามท่ีไดมี้การเสนอ (ร่าง) แผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)  

และ  ( ร่ าง )  แผน ป ฏิบั ติ ก ารป ระจํา ปี  มห าวิ ท ย าลัยทั ก ษิ ณ  ปี ก าร ศึ กษ า  ๒๕๕ ๖  ต่ อ ท่ี ป ระ ชุ ม 
สภามหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗  ไปแลว้นั้น ท่ีประชุมไดมี้มติ
เห็นชอบและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั (ร่าง) แผนดงักล่าว  ฝ่ายแผนงานไดป้รับปรุงขอ้มูลตามขอ้เสนอแนะ
จากท่ีประชุมเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบาย 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงาน   ฝ่ายแผนงาน จึงแจ้งรายละเอียด 
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (ปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗ -๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจําปี 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้ท่ีประชุมทราบและนําไปเป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลยัต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

โดยสามารถสรุปเป้าประสงคแ์ละมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบ  ดงัน้ี 

เป้าประสงค์ ๑  พฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นมหาวิทยาลยัศิลปวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิต 
                 

ตวัช้ีวดัหลกั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. บณัฑิตไดง้านทาํ/ศึกษาต่อ/เป็นเจา้ของ
ธุรกิจ ภายใน ๙ เดือน 

ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ - รองอธิการบดี 
ฝ่ายพฒันา
การศึกษาและวจิยั 
- รองอธิการบดี 
ฝ่ายพฒันา
วชิาการ 

๒. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
มหาวทิยาลยัทกัษิณ ตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคห์ลงัจากทาํงาน ๑ ปี 

ระดบั ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ 

๓. ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ/นานาชาติ 
หรือเป็นผูน้าํสูงสุดขององคก์รหลงัจบ
การศึกษา ๒๐ ปี 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
โดยไดจ้ดัทาํแผนกิจกรรมหลกัท่ีสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ ๑ จาํนวนทั้งส้ิน ๒๙ กิจกรรม 
 
เป้าประสงค์ที ่๒  สร้างความเขม้แขง็ดา้นการวิจยัเชิงบูรณาการและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

 

ตวัช้ีวดัหลกั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. จาํนวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ ช้ินงาน ๒๐๐ ๒๒๐ ๒๔๐ ๒๖๐ ๒๘๐ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายพฒันา
การศึกษาและวจิยั 

 

๒. จาํนวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบั
นานาชาติ 

ช้ินงาน ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ 

๓. จาํนวนผลงานวจิยัท่ีมีการนาํไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม/เชิงพาณิชย ์

ช้ินงาน ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๘๐ 

๔. การไดรั้บสนบัสนุนดา้นการวิจยัจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ลา้น
บาท 

๒๒ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

 
โดยไดจ้ดัทาํแผนกิจกรรมหลกัท่ีสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ ๒ จาํนวนทั้งส้ิน ๑๖ กิจกรรม 
 
 
 
 
 



 ๙

 
เป้าประสงค์ที ่๓  สร้างความเป็นเลิศดา้นศิลปะและวฒันธรรม การบริการวิชาการ เพื่อการพฒันาสงัคมท่ีย ัง่ยนื 
 

ตวัช้ีวดัหลกั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. จาํนวนชุมชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ชุมชน ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ - รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ
กิจการสภา
มหาวทิยาลยั 
- รองอธิการบดี 
วทิยาเขตสงขลา 
- รองอธิการบดี 
ฝ่ายพฒันาวชิาการ 

๒. เครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวิชาการ/
ศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงานภายนอก 

องคก์ร/
หน่วยงาน 

๕ ๕ ๘ ๑๐ ๑๕ 

 
โดยไดจ้ดัทาํแผนกิจกรรมหลกัท่ีสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ ๓ จาํนวนทั้งส้ิน ๑๑ กิจกรรม 
 
เป้าประสงค์ที ่๔  พฒันาระบบบริหารมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและพฒันาไปสู่  
   การพึ่งพาตนเองท่ีย ัง่ยนื   

 

ตวัช้ีวดัหลกั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. ร้อยละของส่วนงานท่ีเตรียมความพร้อม
เพ่ื อ รับ ก ารป ระ เมิ น ด้ ว ย เกณ ฑ์  EdPEx  
แลว้เสร็จ 

ร้อยละ - - ๑๐ ๓๐ ๓๕ - รองอธิการบดี 
ฝ่ายพฒันาองคก์รและ
ทรัพยากรบุคคล 

๒. ระดบัความพร้อมใชง้าน  
(Service Availability) ของระบบ ICT 

ระดบั ๓.๐๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๗๕ 

๓ . ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นิสิตต่อระบบการบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลยั 

ระดบั ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ - รองอธิการบดี 
วทิยาเขตสงขลา/พทัลุง 

๔. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนรายไดอ่ื้น
เทียบกบัรายไดท้ั้งหมด 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 
โดยไดจ้ดัทาํแผนกิจกรรมหลกัท่ีสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ ๔ จาํนวนทั้งส้ิน ๓๐ กิจกรรม 

 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๒.๑) 



 ๑๐ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั เสนอท่ีประชุม ดงัน้ี 
๑. เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ แผนพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ ดงัน้ี 

- แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
- แผนปฏิบติัการประจาํปี มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการและใหส่้วนงานต่าง ๆ  ร่วมกนัผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

มต ิ รับทราบ และมอบส่วนงานร่วมผลกัดนัแผนพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
  ๑.๒.๓   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
           ๑.๒.๓.๑  เร่ือง   (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวทิยาลยัทกัษิณ  

                                                                          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั ปฏิบติัหน้าท่ีแทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันา

องค์กรและทรัพยากรบุคคล แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยัทักษิณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ดงัน้ี 

เพื่อให้กรอบการดาํเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๗) มหาวิทยาลยัทักษิณ ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  

พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ้และมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิโดยคาํนึงถึง

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร เป้าประสงค์ ๗.๓ มีความสําเร็จของการบริหารจดัการท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิโดยคาํนึงถึงความสุข คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มของผูป้ฏิบติังานเป็นสําคญั และ เป้าประสงค ์

๗.๔ มีระบบและกลไกการพฒันาบุคลากรเพื่อพฒันาโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและแรงจูงใจ 

ท่ีเหมาะสม รวมทั้งระบบการกาํกบัตรวจสอบ ประเมินผลงานท่ีชดัเจน โปร่งใส และ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป้าประสงคท่ี์ ๔ พฒันาระบบบริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยทุธ์ ๔.๒ พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพิ่มผลการปฏิบติังานท่ีดี

ขององคก์ร ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจ้ดัทาํ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ซ่ึงแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ 

การพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ วนัท่ี  ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 
 
 



 ๑๑ 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. ควรกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในประเด็นหลักเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะสามารถครอบคลุมยทุธศาสตร์ทั้ง ๗ ขอ้ท่ีนาํเสนอ ดงัน้ี  
- การเตรียมคนใหส้ามารถเป็นครูของอาเซียน  
- การเตรียมกาํลงัคนใหผ้ลกัดนัมหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัท่ีเด่นชดั   
- การปรับโครงสร้างกาํลงัคน   
- การพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

๒. การกําหนดตัวช้ีวดัอาจไม่จาํเป็นต้องมีทุกยุทธศาสตร์ เสนอให้มีเฉพาะตัวช้ีวดัสําคัญ  
(Key Performance Indicator Plan) และหลีกเล่ียงการวดักระบวนการ (Process) แต่ควรเนน้
ท่ีผลผลิต Output หรือ Outcome   

๓. ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  ควรกาํหนดตวัช้ีวดั เร่ือง จาํนวนอาจารยใ์หมี้สัดส่วนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยไม่ตอ้งกาํหนดระดบัความสาํเร็จของทั้งสองขอ้  

๔. ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔   ควรกําหนดตัว ช้ีว ัด  เร่ือง  ร้อยละของบุคลากรท่ีพัฒนาได้ตาม
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path)  

๕. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ตวัช้ีวดัเพื่อวดัระดับความผูกพนัของบุคลากรต่อมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน  
อาจวดัเป็นรูปธรรมท่ียาก ควรมีเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจน 

 
มติ มอบหัวหน้าส่วนงาน ส่งขอ้เสนอแนะมายงัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั 
 

 
  ๑.๒.๔   เร่ืองแจ้งจากผู้อาํนวยการสํานักหอสมุด 
           ๑.๒.๔.๑  เร่ือง   สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถะกระวสุีนทร  

                                                                          มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ ขอเป็นคู่เทยีบ 
            ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา TQA 
 

                หลังจาก ท่ีสํ านักวิทยบ ริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์  วิทยาเขตปัตตานี  
ไดข้อเป็นคู่เทียบในระบบประกนัคุณภาพ TQA กบัสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ เม่ือเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน ๑๑ ประเด็นคุณภาพแลว้ ต่อมาเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถะกระวีสุนทร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดข้อเป็นคู่เทียบในระบบ
ประกนัคุณภาพ TQA กบั สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน ๕ ประเดน็คุณภาพ คือ 

 
 



 ๑๒ 

๑. ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
๒. สดัส่วนทรัพยากรสารสนเทศต่อจาํนวนนกัศึกษา 
๓. จาํนวนการใหบ้ริการเชิงรุก 
๔. จาํนวนนวตักรรมต่อจาํนวนบุคลากรของสาํนกัฯ 
๕. สถิติการเขา้ใชบ้ริการต่อจาํนวนนกัศึกษาและบุคลากร 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

   นอกจากน้ี ผูอ้าํนวยการสํานักหอสมุด ได้เชิญชวนผูบ้ริหารประชาสัมพนัธ์ให้อาจารย ์ 
และนิสิต ร่วมใชบ้ริการฐานขอ้มูล หนงัสือของสาํนกัหอสมุด  พร้อมเสนอความคิดเห็นในการใหบ้ริการ 
 

      ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า การกาํหนดคู่เทียบในระดบัคณะ บางคณะอาจ
หาคู่เทียบท่ีมีภาระงานตรงกนัไดย้าก ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรออกนโยบายใหช้ดัเจนวา่สามารถมีคู่เทียบในระดบั
หลกัสูตรได ้ 
 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๕   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
           ๑.๒.๕.๑  เร่ือง    รายงานผลการจัดประชุมวชิาการระดับชาติ ๒๕๕๗  
                                         ด้านบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ : บริหารจัดการก้าวไกล 
                                         มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 

           คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดจ้ดักิจกรรมประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี ๑ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงจัดข้ึน 
ระหว่างวนัท่ี ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงมีนโยบายท่ีชัดเจน 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย ์ในการพฒันาการเรียนการสอน การสร้างสรรค์งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง และเพื่อเป็นเวทีสาธารณะดา้นการวิจยัและวิชาการใหก้บัอาจารย ์
นิสิต นกัศึกษา นกัวิชาการ และผูส้นใจจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้อนัจะนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพฒันาผลงานิวิจยั
ต่อไป 



 ๑๓

          ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไดส่้งบทความวิจยั
เสนอในงานประชุมวิชาการ ประมาณ ๗๐ กว่าเร่ือง ส่ิงท่ีน่าช่ืนชมสาํหรับการส่งผลงานของนิสิตในงานประชุม
วิชาการ คือ การได้พยายามส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเขา้ร่วมนําเสนอผลงานและมีงานวิจัยออกมา 
ในลกัษณะวิทยานิพนธ์  

  

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๕.๑) 
 

มต ิ รับทราบ   
 

  ๑.๒.๖   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
           ๑.๒.๖.๑  เร่ือง   ความคบืหน้าโครงการก่อสร้าง 
 

            รองอธิการบดี ฝ่ายบ ริหาร  รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของ
มหาวิทยาลยัในส่วนท่ีฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น และฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รับผดิชอบ ดงัน้ี 

 

ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น  
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงนิ (บาท) 
ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๑. ปรับปรุงห้องทาํงานส่วนบริหาร

อาคารสาํนกังานอธิการบดี 
๒๕๕๖ ๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ ชะลอการดําเนินการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ไม่เพียงพอ 
๒. อาคารปฏิบติัการดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพและการกีฬา (คร้ังท่ี ๔) 
๒๕๕๔ ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศยกเลิก จดัจา้งคร้ังท่ี ๓ ไม่มีผูม้ายืน่ซองตาม

กาํหนดเวลา สาํหรับคร้ังท่ี ๔ ขออนุมติั
กรมบญัชีกลางโดยใชว้ธีิพิเศษ 

๓. อาคารศูนยป์ฏิบติัการวชิาชีพครู ๒๕๕๗ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการออกแบบ จากบริษทัผูอ้อกแบบ 
๔. อาคารปฏิบัติการประติมากรรม 

(โรงป้ัน) คร้ังท่ี ๓ 
๒๕๕๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศยกเลิก จดัจา้งคร้ังท่ี ๒ ไม่มีผูม้ายืน่ซองตาม

กาํหนดเวลา สาํหรับคร้ังท่ี ๓ ขออนุมติั
กรมบญัชีกลางโดยใชว้ธีิพิเศษ 

๕. ระบ บ ส าธ าร ณู ป โภ ค  คณ ะ
เทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 

๒๕๕๔ ๕,๗๓๑,๒๐๐.๐๐ ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคาเบ้ืองตน้เรียบร้อย 
กําหนด  E-Auction ในวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ท่ีตลาดกลาง บีส ไดเมนชัน่ 

๖. งานปรับปรุงห้องบรรยายสรุป 
อาค ารน วมภู มิ นท ร์  สถาบัน
ทกัษิณคดีศึกษา 

๒๕๕๖ ๔,๐๘๗,๓๑๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการรายงานผลการกาํหนดราคากลาง 

๗. งานปรับปรุงอาคารสาํนกัหอสมุด 
(โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ) 

๒๕๕๔ ๑๓,๒๙๑,๒๔๕.๐๐ อยูร่ะหวา่งกาแกไ้ขรูปแบบรายการจากผูอ้อกแบบ 

๘. อาคารเรียนเทคโนโลยีและการ
พฒันาชุมชน (ส่วนท่ียงัก่อสร้าง
ไม่แลว้เสร็จ) 

๒๕๕๑ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ส้ินสุดสัญญา วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ขณะน้ีออก
หนงัสือแจง้เร่งรัดงานก่อสร้างแลว้ 



 ๑๔ 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงนิ (บาท) 
ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๙. อาคารศูนยป์ฏิบัติการดนตรีและ

หอศิลปะการแสดง 
๒๕๕๖ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็นงานของวิทยาเขตสงขลา แต่ขอความอนุเคราะห์

ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์นดาํเนินการให้ ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการคาํนวณกาํหนดราคากลาง 

 
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงนิ (บาท) 
ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๑. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ

บริหารวทิยาเขตสงขลา 
๒๕๕๕ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการคาํนวณกาํหนดราคากลาง 

๒. อ าค าร กิ จก าร นิ สิ ต วิท ยา เขต
สงขลา 

๒๕๕๕ ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการเผยแพร่กาํหนดขอบเขตของงาน 

๓. อาคารท่ีพักบุคลากรวิทยาเขต
สงขลา 

๒๕๕๖ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการคาํนวณกาํหนดราคากลาง 

๔. ปรับปรุงสนามกีฬา ๒๕๕๗ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการคาํนวณกาํหนดราคากลาง 
๕. ระบบสาธารณูปโภค ๒๕๕๗ ๕๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการออกแบบจากบริษัท  ผู้ออกแบบ  

งวดท่ี ๒ 
๖. อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒ 

(ระยะท่ี ๓) 
๒๕๕๖ ๑,๙๘๕,๘๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการคาํนวณกาํหนดราคากลาง 

 
นอกจากน้ี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ 

แนวทางการแกปั้ญหา ดงัน้ี 
๑. การกําหนดราคากลาง ได้ดําเนินการลดขั้นตอนให้ระยะเวลาการทํางานสั้ นลง 

คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง จึงมีเพียงชุดเดียวทั้งของฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น
และวิทยาเขต 

๒. แนวทางการแกปั้ญหา พยายามทาํควบคู่กนัเม่ือไดรู้ปแบบรายการ ถอดแบบเพื่อกาํหนด
ราคาเสร็จ กจ็ดัทาํขอบเขตของงาน และประกาศหาผูรั้บจา้งคู่ขนานกนัไป 

๓. เร่งรัดให้ มีแผนชัด เจนในการทํางาน  ซ่ึ งผู ้บ ริหารสามารถติดตาม  เพื่ อทราบ
ความกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า คณะกรรมการราคากลาง และคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง ควรมีอาํนาจเบ็ดเสร็จ โดยไม่จาํเป็นต้องมีคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงมากลั่นกรอง สามารถ
ตรวจสอบบางเร่ืองได ้จะทาํใหก้ารกาํหนดราคากลางและการบริหารงานก่อสร้าง ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว  

 
มต ิ รับทราบ  



 ๑๕

  ๑.๒.๗   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
             ๑.๒.๗.๑  เร่ือง   กจิกรรมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตปีที ่๔ 

                                                          
                คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไดน้าํนิสิตชั้นปีท่ี ๔ ร่วมทาํกิจกรรมผลงานศิลปนิพนธ์ 

ไปแสดงผลงานท่ี  Universiti Pendidikan Sultan Idris  ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมเป็นประโยชน์กบันิสิตท่ีไดมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนั และเผยแพร่ดา้นศิลปวฒันธรรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

    
มต ิ รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวยีนพจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อาํนวยการ  
                                       และผู้บริหารระดับสูง คร้ังที ่๓/๒๕๕๗  เม่ือวนัจันทร์ที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๓ /๒๕๕๗  เม่ื อวันจันทร์ ท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๗   และได้แจ้ง เวี ยนพิ จารณ ารับรองรายงาน 
การประชุม  โดยกาํหนดใหแ้จง้ผลการพิจารณา ปรากฏวา่ ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒) 
 
มต ิ รับทราบ  

 
 

 
ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   

  - ไม่มี - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 
๔.๑   เร่ือง   พจิารณาบันทกึความร่วมมือเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                   ระหว่างมหาวทิยาลยัทกัษิณ และองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา ได้จัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม  
และความต้องการภายในท้องถ่ิน ในระดับการเรียนการสอนตั้ งแต่ช่วงชั้ นท่ี ๓ (ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓)  
และช่วงชั้นท่ี ๔ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖) โดยจดัตั้ง “โรงเรียน อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์” ข้ึน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นตน้ไป เน้นหลกัสูตรความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา และไดรั้บโอนภารกิจดา้นการศึกษาของโรงเรียน
เกาะแต้วพิทยานุสรรค์มาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เนน้หลกัสูตรความเป็นเลิศดา้นเกษตรและดนตรี 
  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงเป็น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจงัหวดัสงขลา เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในการจดัการศึกษา  
มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงเชิญชวนมหาวิทยาลยัทกัษิณมาร่วมมือในการพฒันาจดัการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสงขลา  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

มต ิ  
๑. เห็นชอบในหลกัการในบนัทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษา ระหว่าง

มหาวิทยาลยัทกัษิณ และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา  โดยให้มีคณะท่ีร่วมสนับสนุนด้าน 
การจดัการศึกษา คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์  
และคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หารือร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา เพื่อปรับปรุงขอ้ความ
ใหมี้ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาร่วมกนั 

 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

๔.๒   เร่ือง  พจิารณาจํานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบขอ้มูลการสอบคดัเลือกนิสิต 

ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๑ วิธีทัว่ไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาเขตพทัลุง และวิทยาเขตสงขลา  และรายละเอียด
การรับนิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดงัน้ี 

๑. พิจารณาจาํนวนรับนิสิต คร้ังท่ี ๒ สาํหรับสาขาท่ีมีจาํนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน  
๒. เกณฑก์ารคดัเลือก จะใชค้ะแนน GAT/PAT  หรือไม่ 
๓. จาํนวนอนัดบัในการเลือกของนกัเรียน  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. เกณฑ์การคดัเลือกนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ยงัคงมีความจาํเป็นท่ีจะพิจารณาจาก

ความสามารถพิเศษและการสมัภาษณ์  
๒. ควรพิจารณาจาํนวนรับนิสิตเผือ่ไวใ้นกรณีไม่ไดม้ารายงานตวั 
๓. การท่ีมหาวิทยาลยัได้เปล่ียนเปลงการเปิดเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ล่าช้าไปจากเดิม  

อาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนนิสิตท่ีจะเขา้มาศึกษา เพราะบางมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการรับ
ไปบา้งแลว้ 

๔. การรับนิสิตชั้นปีท่ี ๑ วิธีทัว่ไป คร้ังท่ี ๒ ควรดาํเนินการทนัทีเพื่อไม่ให้ล่าชา้ และสามารถ
ปรับคะแนนลงได ้โดยรับคนท่ีไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เปอร์เซ็นต ์  

 
มต ิ  
๑. มอบคณบดีหารือกบัสาขาวิชา เพื่อพิจารณาทบทวนจาํนวนรับนิสิต คร้ังท่ี ๒ และส่งขอ้มูลไปยงัภารกิจ

การรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒. ภารกิจการรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จะประสานขอ้มูลเกณฑ์การคดัเลือก  

จากคณะ ใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๓. เห็นชอบใหน้กัเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได ้๒ อนัดบั 

 
 
 
 
 
 



 ๑๘

๔.๓   เร่ือง  พจิารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการการจัดสรรวงเงินเพือ่เพิม่เงินเดอืน 
                                ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
 

  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ข้อ ๑๖ กําหนดให้อธิการบดีเป็นผูบ้ริหารวงเงินท่ีใช้ในการเพิ่มเงินเดือนและกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสรรวงเงินสาํหรับเพิ่มเงินเดือน
ร้อยละ ๕.๙๓ 
  สาํหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการ ไดแ้ก่ อธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการ 
หัวหนา้ฝ่าย และหัวหนา้งาน โดยใชผ้ลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานเป็นผลสัมฤทธ์ิของงาน 
นํ้ าหนักร้อยละ ๗๐ แบ่งเป็น องค์ประกอบคุณภาพ จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ 
การพฒันาของส่วนงาน ฝ่าย งาน และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน นํ้ าหนักร้อยละ ๓๐ 
แลว้นาํผลไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีเพื่อใชใ้นการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน และใชใ้นระบบ
ประกนัคุณภาพ 
  อธิการบดี เสนอท่ีประชุมพิจารณาการนาํผลการดาํเนินงานดงักล่าวมาใชใ้นการเพ่ิมเงินเดือน
ประจาํปี มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
และเสนอท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบในหลกัการ การจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ดงัน้ี 

๑. จดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน ร้อยละ ๖ แบ่งเป็น 
๑.๑   วงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน (ร้อยละ ๓) 
๑.๒  วงเงินตามผลสัมฤทธ์ิของาน ๓ ดา้น (ไม่เกินร้อยละ ๓) แบ่งนํ้ าหนักในแต่ละดา้น  

โดยใชค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิงานแต่ละดา้นเป็นตวักาํหนดวงเงินท่ีส่วนงาน ฝ่าย งาน จะไดรั้บ ดงัน้ี 
 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
นํา้หนัก (ร้อยละ) 

ส่วนงานวชิาการ 
ส่วนงานอืน่ 

และงานบริหาร 
ส่วนท่ี ๑  องคป์ระกอบคุณภาพ ๖๐ ๒๐ 
ส่วนท่ี ๒  จุดเนน้และนโยบายของมหาวิทยาลยั ๒๐ ๒๐ 
ส่วนท่ี ๓  ยทุธศาสตร์การพฒันาของส่วนงาน /ฝ่าย / งาน ๒๐ ๖๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 



 ๑๙

 
๒. ปรับวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรใหเ้ป็นวงเงินเพิ่มเงินเดือนทั้งหมดโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิ ซ่ึงจะได้

สูตรเงินเพิ่ม = เงินเดือนเพิ่มพื้นฐาน + เงินเพิ่มตามผลสมัฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีคณะทาํงานพิจารณาเร่ืองดงักล่าวใหร้อบคอบอีกคร้ัง 
 
 
 

มต ิ  
เห็นชอบในหลกัการ การจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามท่ีเสนอ 

 
 
 

ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๕.๑  เร่ือง  หารือการจ้างบุคลากรทดแทนกรณบุีคลากรไปดํารงตาํแหน่งผู้บริหารระดบั 
        มหาวทิยาลยั 
   

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หารือประเด็นเร่ืองการจ้างบุคลากรทดแทนกรณีท่ีบุคลากรของ 
คณะวิทยาศาสตร์ ไปดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงปัจจุบนัมีบุคลากรท่ีไปดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว 
จาํนวน ๑๐ คน คือ รองอธิการบดี จาํนวน ๒ คน  ผูช่้วยอธิการบดี จาํนวน ๓  คน ผูอ้าํนวยการ จาํนวน ๓ คน  
และรองผูอ้าํนวยการ จาํนวน ๒ คน  มหาวิทยาลยัจะมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร เพราะจะมีผลกระทบ 
ดา้นการเรียนการสอนและการทาํวิจยัของอาจารย ์ เป็นตน้  
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑.  มหาวิทยาลยัจะสนับสนุนและแกปั้ญหาในการจา้งบุคลากรทดแทนให้ในกรณีท่ีมีขอ้มูล
ชดัเจนว่า เป็นการมาปฏิบติัหน้าท่ีเต็มเวลา และส่งผลทาํให้สาขาวิชาขาดแคลนบุคลากร  
หากเป็นการมาปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เตม็เวลา อาจไม่มีความจาํเป็นตอ้งจา้งเพิ่มเติม  

๒. มหาวิทยาลยั ควรกาํหนดกรอบภาระงานของบุคลากรใหช้ดัเจนในระดบัหน่ึง หากพิจารณา
แลว้มีภาระงานเกินจากท่ีกาํหนด ควรจดัสรรเงินไปให้คณะบริหารจดัการเอง เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู ่โดยไม่จาํเป็นตอ้งจา้งบุคลากรเพิ่ม เพื่อเป็นขวญั
กาํลงัใจ และอาํนวยความสะดวกแก่บุคคลท่ีปฏิบติังานแทน   

 
มต ิ  

             หากส่วนงานใด พิจารณาแล้วว่าส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ  ให้เสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นรายกรณี   
 
 
 



 ๒๐

  ๕.๒  เร่ือง  พจิารณาหลกัเกณฑ์การเพิม่เงินเดือนประจําปี 
 
  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หารือท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดสรรเงินเดือน 
ให้บุคลากรเป็นระดบัเปอร์เซ็นต์ อาจไม่สอดรับกบัภาระงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริงของบุคลากร จึงเสนอให้มี
หลกัเกณฑใ์นการเพ่ิมเงินเดือน ๒ ส่วน คือ เพิ่มตามเปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนเดิม และ เพิ่มตามภาระงาน โดยให้
พิจารณาทั้ง ๒ ส่วนมาประกอบการพิจารณา และคิดเป็นสูตร เพื่อองคก์รจะไดป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ีจากบุคคล 
ท่ีมีประสบการณ์  
   

มต ิ  
มอบคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หรือคณะอ่ืนท่ีมีแนวคิดในลกัษณะเดียวกนั จดัทาํรูปแบบ

การเพิ่มเงินเดือนประจาํปี มายงัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลพิจารณา  
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๒๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 


