รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๒๕ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุมสั ตบงกช อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุมภารกิจประสานงานส่ วนกลาง สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------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
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๑๐. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )

ประธาน

๒
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๔. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๕. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(พลโทมานิจ บุญโปร่ ง...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ ง)
๑๗. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๑๙. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)
๒๐. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๒๑. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๒๒. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๓. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๔. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
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 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การประชุ ม สั ม มนามอบนโยบายการจัด ทํางบประมาณรายจ่ า ยประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับการแจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) มีนโยบาย
จัดสรรงบประมาณเป็ นงบลงทุน เพื่อเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ คาดว่า เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๗ น่ าจะมีการจัดตั้ง
สภานิ ติ บ ัญ ญัติ และสิ่ งที่ จ ะต้อ งเตรี ย มการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คื อ งบประมาณที่ เสนอไปแล้ว
จะต้องพร้อมที่จะก่อสร้าง โดยรวมงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ประมาณร้อยละ ๒
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่อง โครงการอบรมเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx Criteria)

ฝ่ ายวิ ช าการและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กําหนดจัด โครงการอบรมเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ (EdPEx Ctrteria) ระหว่างวัน ที่ ๔-๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอนัน ตรา สิ เกา
รี สอร์ท แอนด์ สปา อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพื่ออบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความ
เป็ นเลิศ (EdPEx Criteria) และเพื่อให้ผูบ้ ริ หารสามารถดําเนิ นงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความ
เป็ นเลิ ศ ในการอบรมครั้ งนี้ ได้รับ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากร ๒ ท่ าน คื อ รองศาสตราจารย์น ายแพทย์สุ เมธ พี รวุฒิ
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรื องศักธิ์ ลีธนาภรณ์
อดีตผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งวิทยากรทั้งสองท่านเป็ นผูต้ รวจประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่ งชาติ (TQA Assessor)
มติ

รับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑.๒.๑.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานของโครงการก่อสร้ าง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ในส่ วนที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน

๓. อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู

๒๕๕๗

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

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 ๙ มิถุนายน 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 อยู่ร ะหว่ า งการออกแบบ จากบริ ษัท ผู้อ อกแบบ
งานทั้งหมด ๔ งวด ส่ งมอบแล้ว ๒ งวด
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศยกเลิก จัดจ้างครั้งที่ ๒ ไม่มีผมู้ ายืน่ ซองตาม
กําหนดเวลา สําหรับครั้งที่ ๓ ขออนุมตั ิ
กรมบัญชีกลางโดยใช้วธิ ีพิเศษ
๕,๗๓๑,๒๐๐.๐๐ กํา หนด E-Auction ในวัน ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
ที่ตลาดกลาง บีส ไดเมนชัน่ หาดใหญ่ ได้ผชู้ นะการ
ประมู ล คื อ หจก. จี พี . โยธากิ จ (๒๐๐๐) ในราคา
๔,๓๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๘๗,๓๑๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการรายงานผลการกําหนดราคากลาง

๒๕๕๔

๑๓,๒๙๑,๒๔๕.๐๐ อยูร่ ะหว่างกาแก้ไขรู ปแบบรายการจากผูอ้ อกแบบ

๒๕๕๑

๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ สิ้ นสุ ดสั ญ ญา วัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๕๗ ขณะนี้
ผูค้ วบคุมงานเสนอให้มหาวิทยาลัย บอกเลิ กสัญญา
จ้างและทางคณะกรรมการตรวจการจ้างจะประชุ ม
พิ จารณา ในวัน ที่ ๑๒ มิ ถุน ายน ๒๕๕๗ เพื่ อ สรุ ป
ความเห็นเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็ นงานของวิทยาเขตสงขลา แต่ขอความอนุเคราะห์
ฝ่ ายการคลังและทรั พย์สิน ดําเนิ นการให้ ขณะนี้ อยู่
ระหว่ า งการคํา นวณกํา หนดราคากลาง กํา หนด
แผนงานไว้แล้ว ราคากลางจะเสร็ จภายในวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๗

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

๙. อาคารศูน ย์ปฏิ บ ัติการดนตรี และ
หอศิลปะการแสดง

ปี งบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๔

๒๕๕๖

วงเงิน (บาท)

๕
ฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา
โครงการ

ปี งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ ร ะห ว่ า งการกํ า ห น ดราคากลางให ม่ เดื อน
กรกฎาคม น่าจะประกาศได้
๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่ มี ผูม้ ายื่น ซอง และต้อ งมี ก ารปรั บ ลดรายการให้
สอดคล้องกับงบประมาณ
วงเงิน (บาท)

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

๒๕๕๕

๓. อาคารที่ พ ั ก บุ ค ลากรวิ ท ยาเขต
สงขลา
๔. ปรับปรุ งสนามกีฬา

๒๕๕๖

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการออกแบบ

๒๕๕๗

๕. ระบบสาธารณูปโภค

๒๕๕๗

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง จากนั้นจะ
ทํ า TOR และป ระกาศห าผู้ รั บ จ้ า งได้ ก่ อน สิ้ น
ปี งบประมาณ
๕๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ ะหว่างการออกแบบจากบริ ษทั ผูอ้ อกแบบ

๒๕๕๕

นอกจากนี้ รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ ห าร แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่า การดําเนิ น การก่ อสร้ าง
อาคารหอประชุ มใหม่ อธิ การบดี ได้อนุ มตั ิงบประมาณการออกแบบเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการทํา
TOR เพื่อหาผูร้ ับออกแบบ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะดําเนินการออกประกาศได้
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่ อง ความคืบ หน้ าการโอนเงิน เดื อนผ่ านบั ญ ชี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ให้ แก่บุคลากร วิทยาเขตพัทลุง

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายบริ ห าร แจ้งให้ท ราบว่าขณะนี้ สํานัก คอมพิ วเตอร์ ได้พ ฒ
ั นา
ระบบการโอนเงิ น เดื อ นเรี ย บร้ อ ยแล้ว ฝ่ ายการคลัง และทรั พ ย์สิ น กําลัง ดําเนิ น การทดสอบระบบดัง กล่ าว
รวมทั้งกระบวนการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก เช่น เงินกูต้ ่าง ๆ ของบุคลากร เป็ นต้น
ที่ประชุ มมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรสํารวจความต้องการของบุคลากร
ที่ มีความประสงค์จะโอนเงิน ผ่านบัญ ชี ธนาคารใหม่ รวมทั้งการแจ้งให้ห น่ วยงานภายนอกทราบกรณี การส่ ง
หนังสื อแจ้งมายังมหาวิทยาลัย
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๑.๓ เรื่อง การแจ้ งข้ อมูลการรับเงินเบิกจ่ ายของมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ ฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน ได้พฒั นาระบบการแจ้งการรับเงินเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรทราบทางเว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อเป็ นการลดขั้นตอนการดําเนิ นงาน
โดยไม่ตอ้ งแจ้งไปยังหน่วยงาน และเพิ่มความรวดเร็ วแก่ผรู ้ ับบริ การ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ
และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้ แ จ้ง เวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่ มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุ ม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ ความเห็นชอบในหลักการ การจัดสรรวงเงินเพือ่ เพิม่ เงินเดือน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.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

๗
สํ า หรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิ ท ยาลัย ได้ก ํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย โดยใช้ผ ลการดําเนิ น งานตามข้อ ตกลงร่ ว มก่ อ นการปฏิ บ ัติ ง านเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ ของงานนํ้าหนักร้ อยละ ๗๐ แบ่งเป็ น องค์ประกอบคุ ณ ภาพ จุ ดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์ การพัฒ นาของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน และการประเมิ นสมรรถนะและพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งาน
นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ แล้วนําผลไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
และใช้ในระบบประกันคุณภาพ
ที่ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็ นชอบในหลักการ การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดื อนประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. จัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ร้อยละ ๖ แบ่งเป็ น
๑.๑ วงเงินเพือ่ เพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน (ร้อยละ ๓)
๑.๒ วงเงินตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน (ร้อยละ ๓) แบ่งนํ้าหนักในแต่ละด้าน
โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละด้านเป็ นตัวกําหนดวงเงินที่ส่วนงานงาน ฝ่ าย งาน จะได้รับ
นํา้ หนัก (ร้ อยละ)
ผลสั มฤทธิ์ของงาน
ส่ วนที่ ๑ องค์ประกอบคุณภาพ
ส่ วนที่ ๒ จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่ วนงาน/ ฝ่ าย/งาน
คะแนนรวม

ส่ วนงาน
วิชาการ

ส่ วนงานอืน่
และงานบริหาร

๖๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

๒๐
๒๐
๖๐
๑๐๐

๒. ปรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็ นวงเงินเพิม่ เงินเดือนทั้งหมดโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ซึ่งจะได้สูตรเงินเพิ่ม = เงินเดือนเพิ่มพื้นฐาน + เงินเดือนตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน

๘
เพื่อไม่ให้การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ แตกต่างกันมากเกินไป ประกอบกับเป็ นปี แรกที่ทดลองใช้ระบบดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การนํ า ผลการดํา เนิ น งานมาใช้ ใ นการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นประจํา ปี และกํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรวงเงิ น
เพื่อเพิ่มเงิ นเดื อนประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ โดยปรั บเปลี่ ยนการจัดสรรวงเงินจากวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดื อน
พื้ น ฐานประจําปี ของส่ ว นงาน ฝ่ าย งาน (ร้ อ ยละ ๓) และวงเงิ น ตามผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน ๓ ด้าน (ร้ อ ยละ ๓)
เป็ นจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ร้อยละ ๖ ดังนี้
๑. วงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจําปี ของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน (ร้อยละ ๕.๐)
๒. วงเงินเพิ่มตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน คือ องค์ประกอบคุณภาพ จุดเน้นและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาของส่ วนงาน/ฝ่ าย /งาน (ร้อยละ ๐.๙๓) โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็ นตัวกําหนดวงเงินที่จะได้รับ มี ๒ วิธี โดยใช้คะแนนถ่วงนํ้าหนัก ดังนี้
วิธีที่ ๑ แบ่ งผลการดําเนินงานเป็ น ๓ กลุ่ม ได้ แก่
๑. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานสูงกว่าค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย เกิน X คะแนน
๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเท่ากับค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย หรื อสูงกว่า
ค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน X คะแนน หรื อตํ่ากว่าค่าเป้ าหมายมหาวิทยาลัย ไม่เกิน X คะแนน
๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานตํ่ากว่าค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย X คะแนน
วิธีที่ ๒ แบ่ งผลการดําเนินงานเป็ น ๔ กลุ่ม โดยใช้ ควอไทล์
๓. วงเงินที่อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร ร้อยละ ๐.๐๗
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. วงเงินเพิ่มตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓ ด้าน จะยึดตามผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน
และต้องแยกวงเงินระหว่างส่ วนงานวิชาการ ส่ วนงานอื่นและงานบริ หาร เพราะสัดส่ วนของผลการดําเนิ นงานทั้ง
๓ ด้านจะแตกต่างกัน
๒. การกําหนดให้จดั สรรวงเงิ นเพิ่มตามผลสัมฤทธิ์ ของงานเพื่อการเพิ่มเงิ นเดื อน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๗ ควรมี ก ารประกาศให้ บุ ค ลากรทราบก่ อ นการจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงร่ วมก่ อ น
การปฏิบตั ิงาน เพราะอาจส่ งผลกระทบกับบุคลากรโดยตรง หากมหาวิทยาลัยต้องการนําวิธีที่นาํ เสนอมาใช้เป็ นปี แรก
ควรกําหนดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรมากเกินไป แต่สําหรับปี ต่อไป อาจจะพัฒนาเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นขึ้น
เพื่อเป็ นการตอบแทนหน่วยงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี

๙
มติ
๑. เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
- วงเงิ น เพื่ อเพิ่ มเงิ น เดื อน พื้ น ฐาน ป ระจํ า ปี ของส่ วน งาน ฝ่ าย งาน (มากกว่ า
ร้อยละ ๕.๐)
- วงเงิ น เพิ่ ม ตามผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน ๓ ด้าน คื อ องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ จุ ด เน้ น และ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของส่ วนงาน/ฝ่ าย/งาน
(น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ ๐.๙๓) โดยใช้ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ของงานเป็ นตัว กําหนดวงเงิ น
ที่จะได้รับ ใช้คะแนนถ่วงนํ้าหนัก โดยแบ่งผลการดําเนินงานเป็ น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑) คะแนนผลสัมฤทธิ์ของานสูงกว่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย เกิน X คะแนน
๒) คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ของงานเท่ า กับ ค่ า เป้ าหมายของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ สู ง กว่ า
ค่ า เป้ าหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ กิ น X คะแนน หรื อตํ่า กว่ า ค่ า เป้ าหมาย
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน X คะแนน
๓) คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานตํ่ากว่าค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย x คะแนน
- วงเงินที่อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร ร้อยละ ๐.๐๗
๒. มอบรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาองค์ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล ตรวจสอบมติ ก ารประชุ ม
ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการจัดสรรวงเงิ น เพื่ อเพิ่ มเงิน เดื อนประจําปี ตามผลสัมฤทธิ์ ของงาน ๓ ด้าน และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
๓. การจัดสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ให้พิจารณาจากผลประกอบการด้านการเงินเป็ นหลัก
๓.๒ เรื่อง การรับสมัครส่ วนงานนําร่ องเพือ่ ดําเนินการตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ (EdPEx)
ประธานแจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ขณะนี้ มหาวิ ท ยาลัย มี ส่ ว นงานนํา ร่ อ งเพื่ อ ดํา เนิ น การ
ตามเกณฑ์คุณ ภาพการศึ กษาเพื่อการดําเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ (EdPEx) คือ สํานักหอสมุด คณะเศรษฐศาสตร์ และ
บริ หารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หากมหาวิทยาลัย มีส่วนงานนําร่ องมากขึ้น จะทําให้เกิด
กลุ่มผูท้ าํ งาน เกิ ดชุ มชนนักปฏิบตั ิและเกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้นาํ ประเด็นการดําเนิ นการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ(EdPEx) กําหนดเป็ นประเด็นการจัดการความรู ้ในปี ต่อไป

๑๐
มติ
๑. รับทราบ
๒. มอบรองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จัดทําหนังสื อแจ้งส่ วนงานเพื่อรับสมัคร
ส่ วนงานนําร่ องเพื่อดําเนิ นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx) และกําหนด
เป็ นประเด็นการจัดการความรู ้ในปี ถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ตรา และสั ญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
และตราประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่ อง ตรา และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรามหาวิทยาลัย
- ควรกําหนดสัดส่ วนของตรามหาวิทยาลัยเพื่อการนําไปใช้งานที่ชดั เจน
- มงกุฎ เป็ นการแสดงถึงความเป็ นเลิศและเกี ยรติยศ หากไม่ได้สอดคล้องกับเครื่ องใช้
สําหรับพระมหากษัตริ ย ์ ก็สามารถดําเนินการนํามาใช้ในตราของมหาวิทยาลัยได้
๒. ต้นไม้และดอกไม้
- ควรจัดทําภาพกราฟิ กของดอกปาริ ชาต เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการใช้งาน
๓. ตราประจําส่ วนงาน
- ควรกําหนดแบบตัวอักษร สี ขนาด ความหนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของชื่ อ
ส่ วนงานให้ชดั เจน และควรตรวจสอบลิขสิ ทธิ์แบบตัวอักษรที่นาํ มาใช้
- เมื่ อ มี ก ารประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ว ตราประจําส่ ว นงาน ควรใช้ต ามแบบ
ที่กาํ หนด

๑๑
๔. ธง
- ธงถือเป็ นสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และใช้ได้ในหลายกิ จกรรม ส่ วนใหญ่จะมีตรา
มหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง ควรมีการกําหนดขนาดที่ชดั เจน
- ควรกําหนดให้มีธงประจําส่ วนงาน และมีตราประจําส่ วนงานอยู่ตรงกลาง สําหรับสี
หรื อแถบที่กาํ หนดให้เป็ นไปตามการกําหนดสี ของสาขาวิชา
- เห็ นควรกําหนดแบ่งธงมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดสี ออกเป็ น ๔ ส่ วน ส่ วนที่ ๑ และ ๔
เป็ นสี ฟ้ า ส่ ว นที่ ๒ และ ๓ เป็ นสี เทา และมี ต ราประจํา มหาวิ ท ยาลัย อยู่ต รงกลาง
สําหรับความกว้างและความยาว ให้กาํ หนดเป็ นสัดส่ วน
๕. ควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่ องแบบ เครื่ องหมาย และเครื่ องแต่งกายนิสิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดตรา และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจําส่ วนงาน
มติ
๑. เห็นชอบกําหนดสี ฟ้า เป็ นสี หลักของมหาวิทยาลัย และสี เทา เป็ นสี รอง
๒. ให้เพิ่มข้อมูลธงมหาวิทยาลัย และกําหนดให้มีตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง แถบสี ดา้ นบนและล่าง
เป็ นสี ฟ้ า ส่ ว นแถบตรงกลางให้ เป็ นสี เทา โดยกําหนดความกว้างและความยาวให้ มี สั ด ส่ ว นที่
เหมาะสม
๓. มอบผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมตาม
ความเหมาะสม และนําเสนอที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

๑๒
เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๒๕ น.

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

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

