รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๕ – ๑๖.๒๕ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุมสั ตบงกช อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู อินทระสังขา)
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )

ประธาน

๒
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี )
๑๕. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์วิทยา ขาวขจร...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๗. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)
๑๙. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๒๐. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๒๑. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๓. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ ง)
๔. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๕. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
เริ่มประชุ ม เวลา ๑๓.๒๕ 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 งานประชุ มวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๒๔ ประจําปี ๒๕๕๗
ป ระธาน กล่ า วเชิ ญ ชวน ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ วมพิ ธี เปิ ด พิ ธี ปิ ด และงาน เลี้ ยงรั บ รอง
การประชุ ม วิ ช าการและนําเสนอผลงานวิ จ ัย ระดับ ชาติ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ครั้ งที่ ๒๔ ประจําปี ๒๕๕๗
“วิจยั เพิ่มมูลค่า เศรษฐกิ จก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยัง่ ยืน” ซึ่ งกําหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง การเปิ ดตัวมหาวิทยาลัยสู่ ชุมชน

การที่ มหาวิทยาลัยจะเป็ นที่รู้จกั ของบุคคลภายนอกนั้น จําเป็ นต้องร่ วมกิ จกรรมภายนอก
ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การส่ งพวงหรี ดหรื อร่ วมงานบําเพ็ญกุศลศพแก่ผมู ้ ีอุปการะคุณ หรื อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้ง
ข่ า วสารการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมให้ ส มาชิ ก ได้รั บ ทราบร่ ว มกัน โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ เคยขอรั บ การบริ จ าค
จากหน่ วยงานภายนอก เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ให้สังคมภายนอกได้รู้จกั มหาวิทยาลัยมากขึ้น
และให้ถือเป็ นหน้าที่ของทุกส่ วนงานที่จะต้องดําเนินการ
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การร่ วมงานของบุ ค คลที่ เ สี ยชี วิ ต ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ นสิ่ งที่ จ ํา เป็ น
อาจกําหนดให้ มี ห น่ ว ยงานร่ ว มกิ จ กรรม และกําหนดให้ มี ก ารเบิ ก ค่ าพวงหรี ด จาก
มหาวิทยาลัยได้
๒. การส่ งบุ คลากรเข้าร่ วมอบรมในหลัก สู ตรของหน่ วยงานราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
องค์กรอิสระ จะทําให้รู้จกั บุคคลภายนอกมากขึ้น เป็ นการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน
มติ

รับทราบ และจะมีการหารื อร่ วมกันในทีมบริ หารต่อไป

๔
๑.๑.๓ เรื่ อ ง ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะจากการประชุ มคณ ะกรรมการประจํ า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิ ก ารบดี แจ้งให้ ที่ ป ระชุ มทราบข้อสั งเกตเพื่ อ การพัฒ นามหาวิท ยาลัยจากการเข้าร่ ว ม
ประชุ มคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ภาคเช้า ดังนี้
๑. คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้ก าํ หนดเอกสารประกอบการสอนอย่างชัด เจน ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
มอบหมายให้ฝ่ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ คคล ศึ กษาหามาตรฐานการกําหนด
เอกสารประกอบการสอน ที่ ใ ช้ป ระเมิ น การสอนของมหาวิ ท ยาลัย และนําเสนอ
ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. บางมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราค่าเล่าเรี ยนสู ง โดยเฉพาะหลักสู ตรที่ มีองค์กรวิชาชี พ
ควบคุม และมีเงื่อนไขกําหนดจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิ สิตที่ชดั เจน ซึ่ งจะต้องมีการ
ทบทวนค่าเล่าเรี ยนในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
๓. ควรมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกร่ วมเป็ นกรรมการประจําคณะด้วย
๔. การประเมินคุณภาพรอบต่อไป มีแนวโน้มที่จะประเมินระดับหลักสู ตร มหาวิทยาลัย
ควรจะต้องเตรี ยมตัวและประเมินล่วงหน้า เพื่อเป็ นการเตรี ยมการและแก้ไขปั ญหาได้
ทันท่วงที
นอกจากนี้ อธิ ก ารบดี ได้แ จ้งข้อ สั งเกตและข้อ เสนอแนะจากกลุ่ ม คนรั ก ม.ทัก ษิ ณ ว่ า
ควรให้ นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ ๑ ทั้งหมดเรี ย นที่ วิ ท ยาเขตพัท ลุ ง จากนั้ น จึ งย้ายมาเรี ย นที่ วิ ท ยาเขตสงขลาในปี ถัด ไป
จะทําให้นิสิตได้รู้จกั กันมากขึ้น ไม่ตอ้ งแยกเป็ น ๒ วิทยาเขต ซึ่ งที่ประชุมมีขอ้ คิดเห็ นว่า การแยกเป็ น ๒วิทยาเขต
จะทําให้นิสิตไม่ผกู พันกัน และจะเป็ นโอกาสให้วิทยาเขตพัทลุงได้ขยายตัวขึ้น
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรื่ อ ง รายงานความคื บ หน้ าการดํ า เนิ น งานของโครงการจั ด ตั้ ง
ศูนย์ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ ว ยสภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒ ๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
มี มติ เห็ นชอบวาระที่ ๕.๓ เรื่ อง ร่ าง โครงการจัดตั้งศู นย์นวัตกรรมการบริ หารการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่ อสนับสนุ นนโยบาย
“หนึ่ งจั งหวั ด หนึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย” ซึ่ งอธิ การบ ดี ได้ ม อบ ห มายให้ รองอธิ การบ ดี ฝ่ ายพั ฒ น าวิ ช าการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุ กลู อินทระสังขา) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการดังกล่าว โดยศูนย์นวัตกรรมการบริ หารการพัฒนา
มีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญ คือ
๑. เพื่อเป็ นศูนย์ที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างความร่ วมมือด้านวิชาการและให้บริ การ
วิชาการแก่จงั หวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง
๒. เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ เป็ นศู น ย์จ ัด อบรม สั ม มนา และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารด้า น
นวัตกรรมการบริ หารแก่บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. เป็ นแหล่ ง บู ร ณาการเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการจัด การเรี ยนสอน
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๔. เป็ นช่องทางการให้บริ การวิชาการเพื่อสังคม นํามาซึ่งชื่อเสี ยงและผลงานทาง
วิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย
๕. เป็ นแหล่งหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน กิจกรรม ให้แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย
โดยในระยะแรกการดํา เนิ นงานของศู น ย์จ ั ด ทํา หลัก สู ตรเป็ นลั ก ษณะ Area-based
เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรจัง หวัด พัท ลุ ง ด้ว ย CM - Model เพื่ อ สร้ า งฐานให้ เป็ นเมื อ งแห่ ง ความสุ ข และเป็ นฐาน
แห่งปัญญา มีกลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนา ๕ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มนักบริ หารจัดการ
๒. กลุ่มพระภิกษุสงฆ์
๓. กลุ่มนักปฏิบตั ิการ
๔. กลุ่มเยาวชน
๕. กลุ่มประชาชน

๖
การดํ า เนิ นการระยะต่ อ ไปจะขยายการบริ การไปยัง จั ง หวัด ใกล้ เ คี ย งหรื อพื้ นที่ อื่ น
และให้บริ การวิชาการด้านนวัตกรรมการบริ หารด้วยเครื่ องมือการบริ หารชนิดอื่น
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมการบริ หารการพัฒนา ดังนี้
๑. ดําเนิ นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นงานศูนย์นวัตกรรมการ
บริ หารการพัฒนา ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการและวิชาการ คณะกรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
๒. การจัดทําหลักสู ตรสําหรับกลุ่มนักบริ หารจัดการจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อ “โครงการ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ นักบริ หารเมืองลุงพอเพียงระดับสู ง รุ่ นที่ ๑” จํานวน ๕๐ คน ระยะเวลาของหลักสู ตร
๒๐ วัน มี ทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ช่ วงเวลาการจัดอบรมประมาณเดื อน
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๑.๒.๑.๒ เรื่ อง ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ พทั ลุงศึกษา
ตามที่ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพั ฒ นาวิ ช าการ ได้ รั บ มอบหมายให้ ด ํ า เนิ นงาน
ด้านชุ ม ชนสัมพัน ธ์ และ Academic cluster ภายในจังหวัด พัท ลุง นั้น ปั จจุ บ ัน มี ความคื บ หน้าเรื่ องการทํางาน
ร่ วมกับ จังหวัด พัท ลุ ง คื อ โครงการศูน ย์พ ทั ลุ งศึ ก ษา โดยมี ประกาศจังหวัดพัทลุ ง เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งศูนย์พทั ลุงศึกษา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งลงนามโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดพัทลุงแล้ว สําหรับ
รายละเอียดจะมีการประชุมกันต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๑.๓ เรื่อง เครือข่ ายมหาวิทยาลัยเพือ่ สั งคม (Engagement Thailand)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันคลังสมองของชาติ
เป็ นหน่ วยงานเชื่ อมโยงโครงการเครื อข่ ายมหาวิท ยาลัยเพื่ อสังคม (Engagement Thailand) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน
ที่ ท ําหน้ าที่ ห ลอมรวมการทํางานของหน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลัย และสั งคมร่ ว มกัน และจะมี ก ารขอรั บ ทุ น
สนั บ สนุ นสํ า หรั บ หน่ วยงานที่ มี ก ารทํ า งานร่ วมกั บ ชุ ม ชน ขณ ะนี้ มี ห น่ วยงานต่ า ง ๆ เป็ นสมาชิ ก
จํานวน ๒๕ หน่ วยงาน และได้เปิ ดช่ อ งทางให้มี ก ารสมัค รเป็ นรายบุ ค คล จ่ ายค่ าลงทะเบี ย น ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อหน่วยงาน สําหรับรายละเอียดจะจัดส่ งไปให้ผบู ้ ริ หารทุกท่าน
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑.๒.๒.๑ เรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ได้มีการเสนอ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
แ ล ะ (ร่ าง) แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระ จํ า ปี ม ห าวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ปี ก ารศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๖ ต่ อ ที่ ป ระ ชุ ม
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ที่ประชุ มได้มีมติ
เห็นชอบและได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่ าง) แผนดังกล่าว ฝ่ ายแผนงานได้ปรับปรุ งข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
จากที่ ป ระชุ ม เรี ยบร้ อ ยแล้ว เพื่ อให้ ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ อย่างเป็ นรู ปธรรม สอดคล้องกับ นโยบาย
ทิ ศ ทางการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย และครอบคลุ ม ภารกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงาน ฝ่ ายแผนงาน จึ งแจ้ง รายละเอี ย ด
แผนกลยุ ท ธ์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจํา ปี
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ปี การศึ กษา ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุ มทราบและนําไปเป็ นแนวทางในการดําเนิ น งานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๘
โดยสามารถสรุ ปเป้ าประสงค์และมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณเป็ นมหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็ นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วดั หลัก

หน่ วย
เป้ าหมาย
นับ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ร้อยละ ๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๑. บัณฑิตได้งานทํา/ศึกษาต่อ/เป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ ภายใน ๙ เดือน
ระดับ
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลังจากทํางาน ๑ ปี
๓. ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ร้อยละ
หรื อเป็ นผูน้ าํ สูงสุ ดขององค์กรหลังจบ
การศึกษา ๒๐ ปี

๔.๕๐

๔.๕๐

๔.๕๐

๔.๕๐

๕

๕

๕

๕

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๘๕ - รองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนา
๔.๕๐ การศึกษาและวิจยั
- รองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนา
วิชาการ
๕

โดยได้จดั ทําแผนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนเป้ าประสงค์ที่ ๑ จํานวนทั้งสิ้ น ๒๙ กิจกรรม
เป้าประสงค์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั เชิงบูรณาการและตอบสนองความต้องการของสังคม
ตัวชี้วดั หลัก
๑. จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๒. จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
๓. จํานวนผลงานวิจยั ที่มีการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม/เชิงพาณิ ชย์
๔. การได้รับสนับสนุนด้านการวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอก

หน่ วย
นับ
ชิ้นงาน

เป้ าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๒๐๐
๒๒๐
๒๔๐
๒๖๐

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๘๐ - รองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนา
๑๖๐ การศึกษาและวิจยั

ชิ้นงาน

๑๒๐

๑๓๐

๑๔๐

๑๕๐

ชิ้นงาน

๑๐๐

๑๒๐

๑๔๐

๑๖๐

๑๘๐

ล้าน
บาท

๒๒

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

โดยได้จดั ทําแผนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนเป้ าประสงค์ที่ ๒ จํานวนทั้งสิ้ น ๑๖ กิจกรรม

๙
เป้าประสงค์ ที่ ๓ สร้างความเป็ นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบริ การวิชาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั หลัก

หน่ วยนับ

๑. จํานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

ชุมชน

เป้ าหมาย
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๓

๔

๕

๖

๗

๕

๕

๘

๑๐

๑๕

๒. เครื อข่ายความร่ วมมือด้านบริ การวิชาการ/ องค์กร/
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ ายวางแผนและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา
- รองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนาวิชาการ

โดยได้จดั ทําแผนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนเป้ าประสงค์ที่ ๓ จํานวนทั้งสิ้ น ๑๑ กิจกรรม
เป้าประสงค์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาไปสู่
การพึ่งพาตนเองที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั หลัก

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒๕๕๘

๑. ร้ อยละของส่ วนงานที่ เตรี ยมความพร้ อ ม ร้อยละ
เพื่ อ รั บ ก ารป ระเมิ น ด้ ว ยเก ณ ฑ์ EdPEx
แล้วเสร็ จ

-

-

๒. ระดับความพร้อมใช้งาน
ระดับ
(Service Availability) ของระบบ ICT
๓. ระดับ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรและ ระดับ
นิสิตต่อระบบการบริ หารและ
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
๔. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนรายได้อื่น ร้อยละ
เทียบกับรายได้ท้ งั หมด

๓.๐๐

๓.๕๐

๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๗๕

๓.๐๐

๓.๒๕

๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ - รองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง

๑

๑

๑๐

๑

๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๗

๓๐

๑

โดยได้จดั ทําแผนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนเป้ าประสงค์ที่ ๔ จํานวนทั้งสิ้ น ๓๐ กิจกรรม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๒.๑)

๓๕

๑

- รองอธิ การบดี
ฝ่ ายพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล

- รองอธิการบดี
ฝ่ ายบริ หาร

๑๐
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ดังนี้
๑. เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
- แผนปฏิบตั ิการประจําปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี การศึกษา ๒๕๕๖
๒. มอบผูเ้ กี่ยวข้องดําเนินการและให้ส่วนงานต่าง ๆ ร่ วมกันผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
มติ

รับทราบ และมอบส่ วนงานร่ วมผลักดันแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุเป้ าหมาย
๑.๒.๓ เรื่องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์ กรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๓.๑ เรื่อง (ร่ าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒ นาการศึกษาและวิจยั ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ แทนรองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒ นา

องค์ก รและทรั พ ยากรบุ คคล แจ้งให้ ที่ ป ระชุ มทราบ (ร่ าง) แผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ดังนี้
เพื่อให้กรอบการดําเนิ นงานด้านการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลมหาวิทยาลัยทักษิ ณ เป็ นไป
ในทิ ศ ทางเดี ยวกับ แผนยุท ธศาสตร์ ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๗) มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๗
พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยคํานึงถึง
คุ ณ ภาพชี วิตและสุ ขภาวะของสมาชิ กในองค์กร เป้ าประสงค์ ๗.๓ มี ความสําเร็ จของการบริ ห ารจัดการที่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยคํานึ งถึงความสุ ข คุณภาพชี วิตและสภาพแวดล้อมของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นสําคัญ และ เป้ าประสงค์
๗.๔ มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม รวมทั้งระบบการกํากับตรวจสอบ ประเมินผลงานที่ชดั เจน โปร่ งใส และ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป้ าประสงค์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล กลยุทธ์ ๔.๒ พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
ขององค์กร ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จดั ทํา (ร่ าง) แผนบริ หารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ซึ่ งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๓.๑)

๑๑
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรกํา หนดยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ในประเด็ น หลัก เพื่ อ การพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถครอบคลุมยุทธศาสตร์ท้ งั ๗ ข้อที่นาํ เสนอ ดังนี้
- การเตรี ยมคนให้สามารถเป็ นครู ของอาเซียน
- การเตรี ยมกําลังคนให้ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ที่เด่นชัด
- การปรับโครงสร้างกําลังคน
- การพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
๒. การกําหนดตัว ชี้ ว ดั อาจไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมี ทุ ก ยุท ธศาสตร์ เสนอให้ มี เฉพาะตัว ชี้ วัด สําคัญ
(Key Performance Indicator Plan) และหลีกเลี่ยงการวัดกระบวนการ (Process) แต่ควรเน้น
ที่ผลผลิต Output หรื อ Outcome
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควรกําหนดตัวชี้วดั เรื่ อง จํานวนอาจารย์ให้มีสัดส่ วนตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยไม่ตอ้ งกําหนดระดับความสําเร็ จของทั้งสองข้อ
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ควรกํ า หนดตั ว ชี้ วัด เรื่ อง ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ พ ั ฒ นาได้ ต าม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
๕. ยุท ธศาสตร์ ที่ ๖ ตัวชี้ ว ดั เพื่ อวัด ระดับ ความผูก พัน ของบุ คลากรต่ อ มหาวิ ท ยาลัยเพิ่ มขึ้ น
อาจวัดเป็ นรู ปธรรมที่ยาก ควรมีเครื่ องมือที่สามารถวัดให้ได้ผลที่ชดั เจน
มติ มอบหั ว หน้าส่ ว นงาน ส่ งข้อ เสนอแนะมายังฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ก่ อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

๑.๒.๔ เรื่องแจ้ งจากผู้อาํ นวยการสํ านักหอสมุด
๑.๒.๔.๑ เรื่อง สํ านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถะกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเป็ นคู่เทียบ
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา TQA
หลั ง จากที่ สํ า นั ก วิ ท ยบริ การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี
ได้ขอเป็ นคู่เทียบในระบบประกันคุณ ภาพ TQA กับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เมื่อเดื อนพฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ ประเด็นคุณ ภาพแล้ว ต่อมาเดื อนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้
คุณหญิงหลง อรรถะกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ขอเป็ นคู่เทียบในระบบ
ประกันคุณภาพ TQA กับ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน ๕ ประเด็นคุณภาพ คือ

๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ความพึงพอใจในการให้บริ การ
สัดส่ วนทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษา
จํานวนการให้บริ การเชิงรุ ก
จํานวนนวัตกรรมต่อจํานวนบุคลากรของสํานักฯ
สถิติการเข้าใช้บริ การต่อจํานวนนักศึกษาและบุคลากร

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๔.๑)
นอกจากนี้ ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุ ด ได้เชิ ญ ชวนผูบ้ ริ ห ารประชาสัมพัน ธ์ให้อาจารย์
และนิสิต ร่ วมใช้บริ การฐานข้อมูล หนังสื อของสํานักหอสมุด พร้อมเสนอความคิดเห็นในการให้บริ การ
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การกําหนดคู่เทียบในระดับคณะ บางคณะอาจ
หาคู่เทียบที่มีภาระงานตรงกันได้ยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรออกนโยบายให้ชดั เจนว่าสามารถมีคู่เทียบในระดับ
หลักสู ตรได้
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่องแจ้ งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
๑.๒.๕.๑ เรื่อง รายงานผลการจัดประชุ มวิชาการระดับชาติ ๒๕๕๗
ด้ านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้ อ : บริหารจัดการก้าวไกล
มุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน

คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จดั กิ จกรรมประชุ ม
วิช าการระดับ ชาติ ด้านบริ ห ารธุ รกิ จ และเศรษฐศาสตร์ ครั้ งที่ ๑ ร่ ว มกับ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ต นโกสิ น ทร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่ คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย นราธิ ว าส
ราชนคริ น ทร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย ซึ่ งจัด ขึ้ น
ระหว่างวัน ที่ ๒๖-๒๘ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ซึ่ งมี น โยบายที่ ชัดเจน
ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น คณาจารย์ ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน การสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่ มีคุณ ภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็ นเวทีสาธารณะด้านการวิจยั และวิชาการให้กบั อาจารย์
นิ สิต นักศึกษา นักวิชาการ และผูส้ นใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่ วยงานวิจยั ต่าง ๆ
ได้แลกเปลี่ยนความรู ้อนั จะนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานิ วิจยั
ต่อไป

๑๓
ตลอดปี การศึกษา ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ ได้ส่งบทความวิจยั
เสนอในงานประชุมวิชาการ ประมาณ ๗๐ กว่าเรื่ อง สิ่ งที่น่าชื่นชมสําหรับการส่ งผลงานของนิ สิตในงานประชุม
วิช าการ คื อ การได้พ ยายามส่ งเสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี เข้าร่ ว มนําเสนอผลงานและมี งานวิจ ัย ออกมา
ในลักษณะวิทยานิพนธ์
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๕.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๖ เรื่องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑.๒.๖.๑ เรื่อง ความคืบหน้ าโครงการก่ อสร้ าง

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ หาร รายงานความคื บ หน้ า โครงการก่ อ สร้ า งของ
มหาวิทยาลัยในส่ วนที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน

๓. อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
๔. อาคารปฏิ บ ัติ ก ารประติ ม ากรรม
(โรงปั้ น) ครั้งที่ ๓

๒๕๕๗
๒๕๕๕

๕. ร ะ บ บ ส าธ าร ณู ป โ ภ ค ค ณ ะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

๒๕๕๔

๖. งานปรั บ ปรุ ง ห้ อ งบรรยายสรุ ป
อาคารน วม ภู มิ น ท ร์ ส ถ าบั น
ทักษิณคดีศึกษา
๗. งานปรับปรุ งอาคารสํานักหอสมุด
(โครงการห้องสมุดมีชีวติ )
๘. อาคารเรี ย นเทคโนโลยีแ ละการ
พัฒ นาชุ มชน (ส่ ว นที่ ยงั ก่ อ สร้ าง
ไม่แล้วเสร็ จ)

๒๕๕๖

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ ชะลอการดํา เนิ น การ งบประมาณที่ ไ ด้รั บ จัด สรร
ไม่เพียงพอ
๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศยกเลิก จัดจ้างครั้งที่ ๓ ไม่มีผมู้ ายืน่ ซองตาม
กําหนดเวลา สําหรับครั้งที่ ๔ ขออนุมตั ิ
กรมบัญชีกลางโดยใช้วธิ ีพิเศษ
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการออกแบบ จากบริ ษทั ผูอ้ อกแบบ
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศยกเลิก จัดจ้างครั้งที่ ๒ ไม่มีผมู้ ายืน่ ซองตาม
กําหนดเวลา สําหรับครั้งที่ ๓ ขออนุมตั ิ
กรมบัญชีกลางโดยใช้วธิ ีพิเศษ
๕,๗๓๑,๒๐๐.๐๐ ตรวจสอบคุณ สมบัติผูเ้ สนอราคาเบื้ องต้นเรี ยบร้ อย
กํา หนด E-Auction ในวัน ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
ที่ตลาดกลาง บีส ไดเมนชัน่
๔,๐๘๗,๓๑๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการรายงานผลการกําหนดราคากลาง

๒๕๕๔

๑๓,๒๙๑,๒๔๕.๐๐ อยูร่ ะหว่างกาแก้ไขรู ปแบบรายการจากผูอ้ อกแบบ

๒๕๕๑

๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ สิ้ นสุ ดสัญญา วันที่ ๙ มี นาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้ ออก
หนังสื อแจ้งเร่ งรัดงานก่อสร้างแล้ว

โครงการ
๑. ปรับปรุ งห้องทํางานส่ วนบริ หาร
อาคารสํานักงานอธิการบดี
๒. อาคารปฏิบตั ิการด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพและการกีฬา (ครั้งที่ ๔)

ปี งบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๔

วงเงิน (บาท)

๑๔
โครงการ

ปี งบประมาณ

๙. อาคารศูน ย์ปฏิ บ ัติการดนตรี และ
หอศิลปะการแสดง

๒๕๕๖

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็ นงานของวิทยาเขตสงขลา แต่ขอความอนุเคราะห์
ฝ่ ายการคลังและทรั พย์สิน ดําเนิ นการให้ ขณะนี้ อยู่
ระหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง
วงเงิน (บาท)

ฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา
โครงการ
๑. ก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บ ั ติ ก ารและ
บริ หารวิทยาเขตสงขลา
๒. อ าค ารกิ จก ารนิ สิ ต วิ ท ยาเข ต
สงขลา
๓. อาคารที่ พ ั ก บุ ค ลากรวิ ท ยาเขต
สงขลา
๔. ปรับปรุ งสนามกีฬา
๕. ระบบสาธารณูปโภค
๖. อาคารเรี ยนรวมอเนกประสงค์ ๒
(ระยะที่ ๓)

๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง

๒๕๕๕

๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ กาํ หนดขอบเขตของงาน

๒๕๕๖

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง

๒๕๕๗
๒๕๕๗

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง
๕๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ร ะหว่ า งการออกแบบจากบริ ษั ท ผู้อ อกแบบ
งวดที่ ๒
๑,๙๘๕,๘๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง

ปี งบประมาณ

๒๕๕๖

วงเงิน (บาท)

นอกจากนี้ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ห าร แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
แนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้
๑. การกํา หนดราคากลาง ได้ด ํา เนิ น การลดขั้น ตอนให้ ร ะยะเวลาการทํา งานสั้ นลง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง จึงมีเพียงชุ ดเดียวทั้งของฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน
และวิทยาเขต
๒. แนวทางการแก้ปัญหา พยายามทําควบคู่กนั เมื่อได้รูปแบบรายการ ถอดแบบเพื่อกําหนด
ราคาเสร็ จ ก็จดั ทําขอบเขตของงาน และประกาศหาผูร้ ับจ้างคู่ขนานกันไป
๓. เร่ งรั ด ให้ มี แ ผนชั ด เจนในการทํ า งาน ซึ่ งผู ้บ ริ หารสามารถติ ด ตาม เพื่ อ ทราบ
ความก้าวหน้าและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ที่ ประชุ มมี ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการราคากลาง และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ควรมี อ าํ นาจเบ็ ด เสร็ จ โดยไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมี ค ณะกรรมการอี ก ชุ ด หนึ่ งมากลั่น กรอง สามารถ
ตรวจสอบบางเรื่ องได้ จะทําให้การกําหนดราคากลางและการบริ หารงานก่อสร้าง ดําเนินไปอย่างรวดเร็ ว
มติ

รับทราบ

๑๕
๑.๒.๗ เรื่องแจ้ งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๒.๗.๑ เรื่อง กิจกรรมผลงานศิลปนิพนธ์ ของนิสิตปี ที่ ๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นาํ นิ สิตชั้นปี ที่ ๔ ร่ วมทํากิ จกรรมผลงานศิลปนิ พนธ์
ไปแสดงผลงานที่ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นการสร้ างเครื อ ข่ า ยทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นประโยชน์กบั นิสิตที่ได้มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน และเผยแพร่ ดา้ นศิลปวัฒนธรรมให้เป็ นที่รู้จกั
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ
และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
ครั้ งที่ ๓/๒ ๕๕๗ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๗ มี น าคม ๒ ๕๕๗ และได้ แ จ้ ง เวี ย นพิ จ ารณ ารั บ รองรายงาน
การประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่ มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุ ม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี -

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาบันทึกความร่ วมมือเพือ่ สนับสนุนและส่ งเสริมการจัดการศึกษา
ระหว่ างมหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสงขลา
ด้ว ยองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สงขลา ได้จ ัด การศึ ก ษาตามความพร้ อ ม ความเหมาะสม
และความต้อ งการภายในท้อ งถิ่ น ในระดับ การเรี ย นการสอนตั้งแต่ ช่ ว งชั้น ที่ ๓ (ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓)
และช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖) โดยจัดตั้ง “โรงเรี ยน อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์” ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๕ เป็ นต้นไป เน้นหลักสู ตรความเป็ นเลิศทางด้านกี ฬา และได้รับโอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรี ยน
เกาะแต้ว พิ ท ยานุ ส รรค์ม าอยู่ใ นสั งกัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สงขลา เมื่ อ วัน ที่ ๖ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๗
เน้นหลักสูตรความเป็ นเลิศด้านเกษตรและดนตรี
ในการนี้ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด สงขลา พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ซึ่ งเป็ น
สถานศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาในจังหวัดสงขลา เป็ นสถานศึ กษาที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ ในการจัดการศึ ก ษา
มี ศ ัก ยภาพและความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคม และการสนับ สนุ น ด้านการจัด การศึ ก ษา
แก่ ห น่ วยงานต่าง ๆ ดังนั้น จึ งเชิ ญ ชวนมหาวิทยาลัยทักษิ ณ มาร่ วมมื อในการพัฒ นาจัดการศึกษาขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
มติ
๑. เห็ นชอบในหลักการในบันทึกความร่ วมมือเพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัดสงขลา โดยให้มีคณะที่ ร่วมสนับสนุ นด้าน
การจัดการศึกษา คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกี ฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร หารื อร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุ งข้อความ
ให้มีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาร่ วมกัน

๑๗
๔.๒ เรื่อง พิจารณาจํานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๗
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลการสอบคัดเลือกนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ ๑ วิธีทวั่ ไป ปี การศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา และรายละเอียด
การรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาจํานวนรับนิสิต ครั้งที่ ๒ สําหรับสาขาที่มีจาํ นวนนิสิตไม่เป็ นไปตามแผน
๒. เกณฑ์การคัดเลือก จะใช้คะแนน GAT/PAT หรื อไม่
๓. จํานวนอันดับในการเลือกของนักเรี ยน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เกณฑ์การคัดเลือกนิ สิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังคงมี ความจําเป็ นที่ จะพิจารณาจาก
ความสามารถพิเศษและการสัมภาษณ์
๒. ควรพิจารณาจํานวนรับนิสิตเผือ่ ไว้ในกรณี ไม่ได้มารายงานตัว
๓. การที่ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ ยนเปลงการเปิ ดเรี ยนในปี การศึกษา ๒๕๕๗ ล่ าช้าไปจากเดิ ม
อาจส่ งผลกระทบต่อจํานวนนิ สิตที่จะเข้ามาศึกษา เพราะบางมหาวิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการรับ
ไปบ้างแล้ว
๔. การรับนิ สิตชั้นปี ที่ ๑ วิธีทวั่ ไป ครั้งที่ ๒ ควรดําเนิ นการทันทีเพื่อไม่ให้ล่าช้า และสามารถ
ปรับคะแนนลงได้ โดยรับคนที่ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์
มติ
๑. มอบคณบดีหารื อกับสาขาวิชา เพื่อพิจารณาทบทวนจํานวนรับนิสิต ครั้งที่ ๒ และส่ งข้อมูลไปยังภารกิจ
การรับนิสิต ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ภารกิ จการรั บนิ สิต ฝ่ ายวิชาการและประกันคุ ณภาพการศึ กษา จะประสานข้อมู ลเกณฑ์การคัดเลื อก
จากคณะ ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. เห็นชอบให้นกั เรี ยนสามารถเลือกสาขาวิชาได้ ๒ อันดับ

๑๘
๔.๓ เรื่อง พิจารณาให้ ความเห็นชอบในหลักการการจัดสรรวงเงินเพือ่ เพิม่ เงินเดือน
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๑๖ กําหนดให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ นผูบ้ ริ ห ารวงเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นและกําหนดแนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ
การเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่ งในปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จดั สรรวงเงินสําหรับเพิ่มเงินเดือน
ร้อยละ ๕.๙๓
สําหรับในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หารและอํานวยการ ได้แก่ อธิ การบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าฝ่ าย และหัวหน้างาน โดยใช้ผลการดําเนิ นงานตามข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงานเป็ นผลสัมฤทธิ์ ของงาน
นํ้าหนัก ร้ อ ยละ ๗๐ แบ่ งเป็ น องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ จุ ด เน้น และนโยบายของมหาวิท ยาลัย และยุท ธศาสตร์
การพัฒนาของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน นํ้าหนักร้อยละ ๓๐
แล้วนําผลไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และใช้ในระบบ
ประกันคุณภาพ
อธิ การบดี เสนอที่ประชุ มพิจารณาการนําผลการดําเนิ นงานดังกล่าวมาใช้ในการเพิ่มเงินเดือน
ประจําปี มหาวิ ท ยาลัย จึ งกําหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรวงเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นในปี งบประมาณ ๒๕๕๗
และเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ดังนี้
๑. จัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ร้อยละ ๖ แบ่งเป็ น
๑.๑ วงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน (ร้อยละ ๓)
๑.๒ วงเงิน ตามผลสัมฤทธิ์ ของาน ๓ ด้าน (ไม่เกิ นร้อยละ ๓) แบ่งนํ้าหนักในแต่ละด้าน
โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์งานแต่ละด้านเป็ นตัวกําหนดวงเงินที่ส่วนงาน ฝ่ าย งาน จะได้รับ ดังนี้

ผลสั มฤทธิ์ของงาน
ส่ วนที่ ๑ องค์ประกอบคุณภาพ
ส่ วนที่ ๒ จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่ วนงาน /ฝ่ าย / งาน
คะแนนรวม

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)
ส่ วนงานอืน่
ส่ วนงานวิชาการ
และงานบริหาร
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๙
๒. ปรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็ นวงเงินเพิ่มเงินเดือนทั้งหมดโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งจะได้
สูตรเงินเพิ่ม = เงินเดือนเพิ่มพื้นฐาน + เงินเพิ่มตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรมีคณะทํางานพิจารณาเรื่ องดังกล่าวให้รอบคอบอีกครั้ง
มติ
เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่อง หารือการจ้ างบุคลากรทดแทนกรณีบุคลากรไปดํารงตําแหน่ งผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ หารื อ ประเด็ น เรื่ อ งการจ้างบุ ค ลากรทดแทนกรณี ที่ บุ ค ลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งปั จจุบนั มีบุคลากรที่ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว
จํานวน ๑๐ คน คือ รองอธิ การบดี จํานวน ๒ คน ผูช้ ่ วยอธิ การบดี จํานวน ๓ คน ผูอ้ าํ นวยการ จํานวน ๓ คน
และรองผูอ้ าํ นวยการ จํานวน ๒ คน มหาวิท ยาลัยจะมี น โยบายเพื่ อแก้ปัญ หาอย่างไร เพราะจะมี ผลกระทบ
ด้านการเรี ยนการสอนและการทําวิจยั ของอาจารย์ เป็ นต้น
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุ นและแก้ปัญหาในการจ้างบุคลากรทดแทนให้ในกรณี ที่มีขอ้ มูล
ชัดเจนว่า เป็ นการมาปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลา และส่ งผลทําให้สาขาวิชาขาดแคลนบุคลากร
หากเป็ นการมาปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เต็มเวลา อาจไม่มีความจําเป็ นต้องจ้างเพิ่มเติม
๒. มหาวิทยาลัย ควรกําหนดกรอบภาระงานของบุคลากรให้ชดั เจนในระดับหนึ่ง หากพิจารณา
แล้วมี ภ าระงานเกิ น จากที่ ก าํ หนด ควรจัด สรรเงิ น ไปให้คณะบริ ห ารจัด การเอง เพื่ อเป็ น
ค่าตอบแทนให้กบั บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องจ้างบุคลากรเพิ่ม เพื่อเป็ นขวัญ
กําลังใจ และอํานวยความสะดวกแก่บุคคลที่ปฏิบตั ิงานแทน
มติ
หากส่ ว นงานใด พิ จ ารณาแล้ว ว่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นการสอน การวิ จ ัย และอื่ น ๆ ให้ เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นรายกรณี

๒๐
๕.๒ เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ์ การเพิม่ เงินเดือนประจําปี
คณบดี ค ณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า หารื อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกับ การจัด สรรเงิ น เดื อ น
ให้บุคลากรเป็ นระดับเปอร์ เซ็ นต์ อาจไม่สอดรับกับภาระงานทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นจริ งของบุคลากร จึ งเสนอให้มี
หลักเกณฑ์ในการเพิ่มเงินเดือน ๒ ส่ วน คือ เพิ่มตามเปอร์ เซ็นต์ของเงินเดือนเดิม และ เพิ่มตามภาระงาน โดยให้
พิจารณาทั้ง ๒ ส่ วนมาประกอบการพิจารณา และคิดเป็ นสู ตร เพื่อองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบุคคล
ที่มีประสบการณ์
มติ
มอบคณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา หรื อคณะอื่นที่มีแนวคิดในลักษณะเดียวกัน จัดทํารู ปแบบ
การเพิ่มเงินเดือนประจําปี มายังฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคลพิจารณา

เลิกประชุ มเวลา ๑๖.๒๕ น.

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

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

