
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๕/๒๕๕๗ 
วนัจนัทร์ที ่๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๒๕ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

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      

 (อาจารยส์ายพิณ  วไิลรัตน)์ 
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       
        (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 
๘.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน์) 
๙.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน)์ 
๑๐.   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

  (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 
๑๑.   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
      (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

  (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
 



 ๒ 

๑๓.   คณบดีคณะนิติศาสตร์         
  (อาจารยศ์าสตรา  แกว้แพง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

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

  (พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๑๖.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       
         (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิเชียร  แกว้บุญส่ง) 
๑๗.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา      
          (นางสาวสาวิตรี  สตัยายทุย)์ 
๑๘.    ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๑๙.    ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์      

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

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       ติดภารกิจ 
       (รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ดวงจนัทร์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั    ติดภารกิจ  

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๓. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      ติดภารกิจ  

  (อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้  คชภกัดี) 
๔. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา      ติดภารกิจ  
       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาวชิาการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน์) 



 ๓

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง    นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

         การประชุมสัมมนามอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดรั้บการแจง้ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบาย
จดัสรรงบประมาณเป็นงบลงทุน เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ คาดว่า เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ น่าจะมีการจดัตั้ง
สภานิติบัญญัติ และส่ิงท่ีจะต้องเตรียมการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ งบประมาณท่ีเสนอไปแล้ว  
จะตอ้งพร้อมท่ีจะก่อสร้าง โดยรวมงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ประมาณร้อยละ ๒  

 
มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒   เร่ือง    โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx Criteria) 
 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดจัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Ctrteria) ระหว่างวนัท่ี ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา  
รีสอร์ท แอนด ์สปา อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) และเพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ในการอบรมคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากวิทยากร ๒  ท่าน คือ รองศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์เมธ พีรวุฒิ  
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารยน์ายแพทยเ์รืองศกัธ์ิ ลีธนาภรณ์ 
อดีตผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซ่ึงวิทยากรทั้งสองท่านเป็นผูต้รวจประเมินของสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (TQA Assessor) 

 
มต ิ รับทราบ  
 
 
 
 

 
 



 ๔

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๑.๑  เร่ือง   รายงานความคบืหน้าการดําเนินงานของโครงการก่อสร้าง 
 

           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานความคืบหนา้โครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลยั
ในส่วนท่ีฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น และฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รับผดิชอบ ดงัน้ี 

 

ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น  
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงนิ (บาท) 
ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี ๙ มิถุนายน 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 อยู่ระหว่างการออกแบบ  จากบริษัทผู ้ออกแบบ  
งานทั้งหมด ๔ งวด ส่งมอบแลว้ ๒ งวด 

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 กําหนด  E-Auction ในวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ท่ีตลาดกลาง บีส ไดเมนชัน่ หาดใหญ่ ไดผู้ช้นะการ
ประมูล คือ หจก. จีพี . โยธากิจ (๒๐๐๐) ในราคา 
๔,๓๐๐๐,๐๐๐ บาท 

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 ส้ิน สุดสัญญา วัน ท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  ขณะน้ี 
ผูค้วบคุมงานเสนอให้มหาวิทยาลยั บอกเลิกสัญญา
จา้งและทางคณะกรรมการตรวจการจา้งจะประชุม
พิจารณา ในวนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อสรุป
ความเห็นเสนอมหาวทิยาลยัต่อไป 

๙. อาคารศูนยป์ฏิบัติการดนตรีและ
หอศิลปะการแสดง 

๒๕๕๖ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็นงานของวิทยาเขตสงขลา แต่ขอความอนุเคราะห์
ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์นดาํเนินการให้ ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการคํานวณกําหนดราคากลาง กําหนด
แผนงานไวแ้ลว้ ราคากลางจะเสร็จภายในวนัท่ี ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ 



 ๕

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  
 

โครงการ ปีงบประมาณ วงเงนิ (บาท) 
ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๑. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ

บริหารวทิยาเขตสงขลา 
๒๕๕๕ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่ างการกําหนดราคากลางให ม่  เดื อน

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

สงขลา 
๒๕๕๕ ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีผูม้ายื่นซอง และต้องมีการปรับลดรายการให้

สอดคลอ้งกบังบประมาณ  
 

๓. อาคารท่ีพักบุคลากรวิทยาเขต
สงขลา 

๒๕๕๖ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการออกแบบ 

๔. ปรับปรุงสนามกีฬา ๒๕๕๗ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหว่างการคาํนวณกาํหนดราคากลาง จากนั้นจะ
ทํา  TOR และประกาศห าผู้ รับ จ้างได้ ก่ อน ส้ิน
ปีงบประมาณ 

๕. ระบบสาธารณูปโภค ๒๕๕๗ ๕๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ อยูร่ะหวา่งการออกแบบจากบริษทั ผูอ้อกแบบ  

 
นอกจากน้ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การดาํเนินการก่อสร้าง

อาคารหอประชุมใหม่ อธิการบดีไดอ้นุมติังบประมาณการออกแบบเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการทาํ 
TOR เพื่อหาผูรั้บออกแบบ คาดวา่สปัดาห์หนา้จะดาํเนินการออกประกาศได ้

 
มต ิ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒  เร่ือง   ความคืบหน้าการโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
                           ให้แก่บุคลากร วทิยาเขตพทัลุง 
 

           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจง้ให้ทราบว่าขณะน้ีสํานักคอมพิวเตอร์ ได้พฒันา
ระบบการโอนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กําลังดําเนินการทดสอบระบบดังกล่าว 
รวมทั้งกระบวนการโอนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก เช่น เงินกูต่้าง ๆ ของบุคลากร เป็นตน้ 

ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า ควรสํารวจความตอ้งการของบุคลากร 
ท่ีมีความประสงค์จะโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารใหม่ รวมทั้งการแจง้ให้หน่วยงานภายนอกทราบกรณีการส่ง
หนงัสือแจง้มายงัมหาวิทยาลยั 

 
มต ิ รับทราบ  

 
 
 



 ๖

๑.๒.๑.๓  เร่ือง   การแจ้งข้อมูลการรับเงินเบิกจ่ายของมหาวทิยาลยั 
 
ขณะน้ี ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น ไดพ้ฒันาระบบการแจง้การรับเงินเบิกจ่ายของ

มหาวิทยาลยัให้แก่บุคลากรทราบทางเวบ็ไซตฝ่์ายการคลงัและทรัพยสิ์น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการดาํเนินงาน
โดยไม่ตอ้งแจง้ไปยงัหน่วยงาน และเพิ่มความรวดเร็วแก่ผูรั้บบริการ 

 
มต ิ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวยีนพจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อาํนวยการ  
                                       และผู้บริหารระดับสูง คร้ังที ่๔/๒๕๕๗  เม่ือวนัจันทร์ที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๔ /๒๕๕๗  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม  โดยกาํหนดใหแ้จง้ผลการพิจารณา ปรากฏวา่ ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒) 
 
มต ิ รับทราบ  

 
 

 
ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
 ๓.๑   เร่ือง   พจิารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการ การจัดสรรวงเงินเพือ่เพิม่เงินเดอืน 
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕    
ข้อ ๑๖ กําหนดให้อธิการบดีเป็นผูบ้ริหารวงเงินท่ีใช้ในการเพิ่มเงินเดือนและกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ                
การเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสรรวงเงินสาํหรับเพิ่มเงินเดือน 
ร้อยละ ๕.๙๓  
 
 
 



 ๗ 

 สําหรับในปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานเป็น
ผลสัมฤทธ์ิของงานนํ้ าหนักร้อยละ ๗๐ แบ่งเป็น องค์ประกอบคุณภาพ จุดเน้นและนโยบายของมหาวิทยาลยั  
และยุทธศาสตร์การพฒันาของส่วนงาน ฝ่าย งาน และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
นํ้าหนกัร้อยละ ๓๐ แลว้นาํผลไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีเพื่อใชใ้นการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน 
และใชใ้นระบบประกนัคุณภาพ  
 ท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี 
๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการ การจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีเสนอ ดงัน้ี  

๑. จดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน ร้อยละ ๖  แบ่งเป็น 
๑.๑  วงเงินเพือ่เพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน (ร้อยละ ๓)  
๑.๒  วงเงินตามผลสมัฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น (ร้อยละ ๓) แบ่งนํ้าหนกัในแต่ละดา้น  

โดยใชค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานแต่ละดา้นเป็นตวักาํหนดวงเงินท่ีส่วนงานงาน ฝ่าย งาน จะไดรั้บ 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

นํา้หนัก (ร้อยละ) 

ส่วนงาน 
วชิาการ 

ส่วนงานอืน่ 
และงานบริหาร 

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

คะแนนรวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒. ปรับวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรใหเ้ป็นวงเงินเพิม่เงินเดือนทั้งหมดโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิ  

ซ่ึงจะไดสู้ตรเงินเพิ่ม  = เงินเดือนเพิ่มพื้นฐาน + เงินเดือนตามผลสมัฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น  

 

 

 

 

 

 



 ๘

 เพื่อไม่ใหก้ารจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ แตกต่างกนัมากเกินไป ประกอบกบัเป็นปีแรกท่ีทดลองใชร้ะบบดงักล่าว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
การนําผลการดําเนินงานมาใช้ในการเพิ่มเงินเดือนประจําปี  และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน                    
เพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยปรับเปล่ียนการจดัสรรวงเงินจากวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือน
พื้นฐานประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน (ร้อยละ ๓) และวงเงินตามผลสัมฤทธ์ิของงาน ๓ ด้าน (ร้อยละ ๓)      
เป็นจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน ร้อยละ ๖ ดงัน้ี 

๑.  วงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานประจาํปีของส่วนงาน ฝ่าย งาน (ร้อยละ ๕.๐) 
๒.  วงเงินเพิ่มตามผลสัมฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น คือ องคป์ระกอบคุณภาพ จุดเนน้และนโยบาย

ของมหาวิทยาลยั และยุทธศาสตร์การพฒันาของส่วนงาน/ฝ่าย /งาน (ร้อยละ ๐.๙๓) โดยใชค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเป็นตวักาํหนดวงเงินท่ีจะไดรั้บ มี ๒ วิธี โดยใชค้ะแนนถ่วงนํ้าหนกั ดงัน้ี  

   วธีิที ่๑  แบ่งผลการดําเนินงานเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  
      ๑.  คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั เกิน X คะแนน   
      ๒. คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานเท่ากบัค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั หรือสูงกวา่
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  ไม่เกิน X คะแนน หรือตํ่ากวา่ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลยั ไม่เกิน X คะแนน 
      ๓.  คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานตํ่ากวา่ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  X คะแนน 

  วธีิที ่๒  แบ่งผลการดําเนินงานเป็น ๔ กลุ่ม โดยใช้ควอไทล์  
      ๓.  วงเงินท่ีอธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ร้อยละ ๐.๐๗ 

 
 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. วงเงินเพิ่มตามผลสมัฤทธ์ิของงาน ๓ ดา้น จะยดึตามผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ฝ่าย งาน  

และตอ้งแยกวงเงินระหว่างส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืนและงานบริหาร เพราะสัดส่วนของผลการดาํเนินงานทั้ง 

๓ ดา้นจะแตกต่างกนั 

๒. การกาํหนดให้จดัสรรวงเงินเพิ่มตามผลสัมฤทธ์ิของงานเพื่อการเพ่ิมเงินเดือน ประจาํปี 

งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗  ควรมีการประกาศให้ บุคลากรทราบก่อนการจัดทําข้อตกลงร่วมก่อน 

การปฏิบติังาน เพราะอาจส่งผลกระทบกบับุคลากรโดยตรง หากมหาวิทยาลยัตอ้งการนาํวิธีท่ีนาํเสนอมาใชเ้ป็นปีแรก 

ควรกาํหนดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรมากเกินไป แต่สําหรับปีต่อไป อาจจะพฒันาเกณฑ์ให้มีความเขม้ขน้ข้ึน 

เพื่อเป็นการตอบแทนหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี 

 
 
 
 
 



 ๙

มต ิ   
๑. เห็นชอบในหลกัการ การจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงัน้ี 

- วงเงิน เพื่ อ เพิ่ ม เงิน เดือนพื้ น ฐานประจําปี ของส่ วนงาน  ฝ่ าย  งาน  (มากกว่ า 
ร้อยละ ๕.๐) 

- วงเงินเพิ่มตามผลสัมฤทธ์ิของงาน ๓  ด้าน คือ องค์ประกอบคุณภาพ จุดเน้นและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนงาน /ฝ่าย /งาน  
(น้อยกว่าร้อยละ ๐.๙๓) โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นตัวกําหนดวงเงิน 
ท่ีจะไดรั้บ ใชค้ะแนนถ่วงนํ้าหนกั โดยแบ่งผลการดาํเนินงานเป็น ๓ กลุ่ม ดงัน้ี 
๑) คะแนนผลสมัฤทธ์ิของานสูงกวา่เป้าหมายของมหาวิทยาลยั เกิน X คะแนน 
๒) คะแนนผลสัมฤทธ์ิของงานเท่ากับค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย หรือสูงกว่า 

ค่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย  ไม่ เกิน  X คะแนน  หรือตํ่ ากว่าค่าเป้ าหมาย
มหาวิทยาลยั ไม่เกิน X คะแนน 

๓) คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงานตํ่ากวา่ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั x คะแนน 
- วงเงินท่ีอธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ร้อยละ ๐.๐๗ 
 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบมติการประชุม 
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีตามผลสัมฤทธ์ิของงาน ๓ ด้าน และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั พิจารณาต่อไป 

๓. การจดัสรรวงเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลยัการ 
จดัการเพ่ือการพฒันา ใหพ้ิจารณาจากผลประกอบการดา้นการเงินเป็นหลกั 
 
 ๓.๒   เร่ือง   การรับสมัครส่วนงานนําร่องเพือ่ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
                                              เพือ่การดําเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) 
 
  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีส่วนงานนําร่องเพื่อดําเนินการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คือ สํานักหอสมุด คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน หากมหาวิทยาลยั มีส่วนงานนาํร่องมากข้ึน จะทาํให้เกิด
กลุ่มผูท้าํงาน เกิดชุมชนนักปฏิบติัและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี ขอให้นาํประเด็นการดาํเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ(EdPEx) กาํหนดเป็นประเดน็การจดัการความรู้ในปีต่อไป  

 
 
 
 



 ๑๐ 

มต ิ  
๑. รับทราบ  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล จดัทาํหนงัสือแจง้ส่วนงานเพื่อรับสมคัร

ส่วนงานนาํร่องเพื่อดาํเนินโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และกาํหนด
เป็นประเดน็การจดัการความรู้ในปีถดัไป 

 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัทกัษิณ เร่ือง ตรา และสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   
                   และตราประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
เร่ือง ตรา และสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และตราประจาํส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ตรามหาวิทยาลยั 
- ควรกาํหนดสดัส่วนของตรามหาวิทยาลยัเพื่อการนาํไปใชง้านท่ีชดัเจน 
- มงกุฎ เป็นการแสดงถึงความเป็นเลิศและเกียรติยศ หากไม่ไดส้อดคลอ้งกบัเคร่ืองใช้

สาํหรับพระมหากษตัริย ์กส็ามารถดาํเนินการนาํมาใชใ้นตราของมหาวิทยาลยัได ้
 

๒. ตน้ไมแ้ละดอกไม ้
- ควรจดัทาํภาพกราฟิกของดอกปาริชาต เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานในการใชง้าน 

 

๓. ตราประจาํส่วนงาน 
- ควรกาํหนดแบบตวัอกัษร สี ขนาด ความหนา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษของช่ือ

ส่วนงานใหช้ดัเจน และควรตรวจสอบลิขสิทธ์ิแบบตวัอกัษรท่ีนาํมาใช ้
- เม่ือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตราประจาํส่วนงาน ควรใช้ตามแบบ 

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

๔. ธง 
- ธงถือเป็นสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และใชไ้ดใ้นหลายกิจกรรม ส่วนใหญ่จะมีตรา

มหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง ควรมีการกาํหนดขนาดท่ีชดัเจน 
- ควรกาํหนดให้มีธงประจาํส่วนงาน และมีตราประจาํส่วนงานอยู่ตรงกลาง สําหรับสี

หรือแถบท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามการกาํหนดสีของสาขาวิชา  
- เห็นควรกาํหนดแบ่งธงมหาวิทยาลยัเพื่อกาํหนดสีออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนท่ี ๑ และ ๔ 

เป็นสีฟ้า ส่วนท่ี ๒  และ ๓  เป็นสีเทา และมีตราประจํามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง  
สาํหรับความกวา้งและความยาว ใหก้าํหนดเป็นสดัส่วน  

๕. ควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแต่งกายนิสิต  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการกาํหนดตรา และสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และตราประจาํส่วนงาน  

 
มต ิ  
๑. เห็นชอบกาํหนดสีฟ้า เป็นสีหลกัของมหาวิทยาลยั และสีเทา เป็นสีรอง  
๒. ให้เพิ่มขอ้มูลธงมหาวิทยาลยั และกาํหนดให้มีตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง แถบสีดา้นบนและล่าง

เป็นสีฟ้า ส่วนแถบตรงกลางให้เป็นสีเทา โดยกําหนดความกวา้งและความยาวให้มีสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

๓. มอบผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ ปรับปรุงตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมตาม
ความเหมาะสม และนาํเสนอท่ีประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนนาํเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 
  
ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 


