
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๖/๒๕๕๗ 
วนัจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๒๕ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

(รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          

 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง          

 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      

 (อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน)์ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั      

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๗.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน)์ 
๘.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้ คชภกัดี) 
๑๐.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

 (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 
๑๑.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

 (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๒.  คณบดีคณะนิติศาสตร์         

  (อาจารยศ์าสตรา  แกว้แพง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
 



 ๒ 

๑๓.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       
  (พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

๑๔.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา      
          (นางสาวสาวิตรี  สตัยายทุย)์ 
๑๕.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๑๖.    ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร์      

  (อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พิณโท) 
๑๗.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
         (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๘.   หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๑๙.   เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั      ติดภารกิจ  

 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกุล) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ       ติดภารกิจ  
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกูล  อินทระสงัขา) 
๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์        ติดภารกิจ 
        (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 
๔. คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน     ติดภารกิจ 
      (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๕.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั        ติดภารกิจ 
    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๖.    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน      ติดภารกิจ 
        (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิเชียร  แกว้บุญส่ง) 
๗. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา      ติดภารกิจ  
       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล 

(ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน)์ 



 ๓

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

ระเบยีบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง    การทําแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
 

         ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การจดัทาํแผนปฏิบติัการเพ่ือการขบัเคล่ือน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๐ ปี มีความตั้ งใจท่ีจะทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงหลายเร่ือง อาทิ เช่น 

๑. การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  
๒. การเปล่ียนวิสัยทศัน์ วฒันธรรมองคก์ร ค่านิยมร่วม คุณลกัษณะของบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั เพ่ือการพฒันาองคก์ร 
๓. เปล่ียนระบบการทาํแผนของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นการจัดทาํแผนร่วมกันตั้ งแต่

บุคลากร ผูบ้ริหารระดบัส่วนงาน และระดบัมหาวิทยาลยั โดยใชแ้ผนมหาวิทยาลยั
เป็นหลกัเพือ่จดัทาํแผนของส่วนงาน ฝ่าย งาน ต่อไป  

 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒   เร่ือง    ความคืบหน้าโครงการจดัตั้งคณะใหม่ 
 

 สภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัในหลกัการให้มีการจดัตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์แลว้ และจะมี
การจดัตั้งคณะทาํงานต่อไป ส่วนคณะแพทยศาสตร์ จะเสนอขออนุมติัในหลกัการ ต่อไป 

 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๓   เร่ือง    การสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 

           ประธานเน้นย ํ้ าเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองค์กรสําหรับผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเร่ืองการตรงต่อเวลา ซ่ึงโดยปกติการประชุมส่วนใหญ่มกัจะล่าชา้ไปจากกาํหนดการเดิมประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
อาจไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการประชุมท่ีมีบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั้งน้ี หากไม่สามารถเขา้ประชุมหรือ
ติดภารกิจ ขอใหแ้จง้ลาประชุมล่วงหนา้ท่ีประธาน หรือ ฝ่ายเลขานุการฯ  

 

มต ิ รับทราบ  
 



 ๔

  ๑.๑.๔   เร่ือง    การเปลีย่นแปลงบุคคลเพ่ือดํารงตาํแหน่งผู้ช่วยอธิการบด ี
 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดเ้ปล่ียนแปลงบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดี จาํนวน ๓ คน
ตั้งแต่วนัท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันา
องคก์รและทรัพยากรบุคคล  

๒. อาจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ  พฒุสุขขี  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ  
๓. อาจารย ์ดร.ณฐันนัท ์ ทองมาก  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  

 

มต ิ รับทราบ  
 
๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 

  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดฝ่ีายพฒันาวชิาการ 
๑.๒.๑.๑  เร่ือง   การเข้าร่วมการทาํงานกบัโครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคใต้ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกูล อินทระสังขา)  
และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง 
การดาํเนินงานเครือข่ายภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และเยี่ยมชมสถานท่ีทาํงาน เม่ือวนัท่ี ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต ้ชั้นท่ี ๑๒ อาคารศูนยส์าํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  โดยเม่ือเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้รับการต้อนรับจากผูอ้าํนวยการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต ้อาจารย ์ดร.อคัรวิทย ์กาญจนโอภาษ และบุคลากรโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ๑.๒.๒.๑  เร่ือง  การจดัประชุมวชิาการประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 

                                                                          เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกบั สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) จดัประชุมวิชาการ เร่ือง “ปริทรรศนป์ระวติัศาสตร์และวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ระหวา่งวนัท่ี 
๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
มต ิ รับทราบ  



 ๕

          ๑.๒.๒.๒  เร่ือง  โครงการ “ประกวดทกัษะการใช้ภาษาไทย ระดับมธัยมศึกษาภาคใต้”  
                                                                           ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาํหนดจดัโครงการ “ประกวดทักษะ 
การใชภ้าษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาภาคใต”้ ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

 

มต ิ รับทราบ  
 
            ๑.๒.๒.๓  เร่ือง  การลงนามความร่วมมือกบัมูลนิธิรากแก้ว 
 
   มหาวิทยาลยัทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน

ปฏิบติัการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัมูลนิธิรากแกว้ เพ่ือขบัเคล่ือน
กิจกรรมหลกั ๒ เร่ือง คือ การพฒันานิสิตจิตอาสารับใชส้ังคม และการให้มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นแม่ข่ายในการ
เช่ือมประสานเครือข่ายนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพฒันาชุมชนภาคใต ้เพ่ือขบัเคล่ือนนิสิตรับใชส้ังคมและกิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคมในรูปแบบการบูรณาการวิชาการและการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๓   เร่ืองแจ้งจากผู้อาํนวยการสํานักหอสมุด 
           ๑.๒.๓.๑   การจดันิทรรศการและเสวนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านเศรษฐกจิและการเงนิ 
   
                 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกบั สํานักหอสมุด จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ 

ทางเศรษฐกิจและการเงินแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระหว่างว ันท่ี  ๒ -๓  กันยายน  พ .ศ. ๒๕๕๗  
บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๑ และห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
โดยเนน้ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริการทางการเงินและภยัทางการเงิน 
๒) การสร้างภูมิคุม้กนัทางการเงิน การจดัการเงินส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม  

การออม การวางแผนทางการเงิน 
๓) จดัเสวนา เร่ือง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกบัระบบเศรษฐกิจ 
๔) จดัเสวนา เร่ือง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกบัการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงิน 
 

มต ิ รับทราบ และควรแจง้ใหนิ้สิตไดรั้บทราบดว้ย 



 ๖

  ๑.๒.๔   เร่ืองแจ้งจากคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์ 
           ๑.๒.๔.๑   โครงการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra  
    

            คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  เชิญชวนหัวหน้ าส่วนงาน  และบุคลากร  
ร่วมชมโครงการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra ในวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
และเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

 
มต ิ รับทราบ และควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมชมคอนเสิร์ตดว้ย 
 

ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวยีนพจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ  

                                       และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๕/๒๕๕๗  เม่ือวันจนัทร์ท่ี ๑๖ มถุินายน ๒๕๕๗ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๕ /๒๕๕๗  เม่ือว ันจันทร์ ท่ี  ๑๖  มิ ถุนายน  ๒๕๕๗   และได้แจ้งเวียน พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม  โดยกาํหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุม โดยมีการเสนอแก้ไข  
จาํนวน ๒ คน ดงัน้ี 

๑. หนา้ท่ี ๓   บรรทดัท่ี ๖ 

เดิม รายจ่ย 

เป็น รายจ่าย 
 

๒. หนา้ท่ี ๓  บรรทดัท่ี ๑๐ 

เดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. หนา้ท่ี ๘  บรรทดัท่ี ๒  -๓ 

ตดัขอ้ความ   “ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการ ได้แก่ อธิการบดี คณบดี  

              ผู้อาํนวยการ  หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน” 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒.๑) 

 
มต ิ รับทราบ  

 



 ๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
 ๓.๑   เร่ือง   พจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัทกัษณิ เร่ือง ตรา และสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   
                                              และตราประจาํส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗  เม่ือวนัท่ี ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๗  ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เร่ือง ตราและสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และตราประจาํส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีมติ ดงัน้ี 

๑. เห็นชอบกาํหนดสีฟ้า เป็นสีหลกัของมหาวิทยาลยั และสีเทา เป็นสีรอง  
๒. ให้เพ่ิมขอ้มูลธงมหาวิทยาลยั และกาํหนดให้มีตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง แถบสีดา้นบน

และล่างเป็นสีฟ้า ส่วนแถบตรงกลางให้เป็นสีเทา โดยกาํหนดความกวา้งและความยาวให้มี
สดัส่วนท่ีเหมาะสม 

๓. มอบผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
ท่ี ประชุมตามความ เหมาะสม  และนําเสนอท่ีประชุม ท่ี เก่ี ยวข้อง  ก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลยั 

 ในการน้ี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพดล  ศุกระกาญจน์ ได้ดาํเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง ตราและสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และตราประจาํส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแลว้  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. ตรามหาวิทยาลยั 

- ควรตดัลายเส้นบริเวณใตม้งกฏุ เพราะเม่ือไปจดัทาํเป็นวสัดุ อาจมองไม่เห็น  
 

๒. ตราประจาํส่วนงาน 
- การกาํหนดตราประจาํส่วนงานและธงประจาํส่วนงาน ควรกาํหนดกรอบในภาพรวม 

เพราะหากกาํหนดในประกาศทุกส่วนงาน จะทาํให้เม่ือมีการจดัตั้งส่วนงานใหม่ตอ้ง
จดัทาํประกาศต่างหาก และต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้ งน้ีการ
กาํหนดตวัอยา่งของตราประจาํส่วนงาน ให้กาํหนดเพียงคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตวัอยา่ง
คณะเดียว  

- ขอ้ ๗  ควรตดัช่ือยอ่ของส่วนงาน 
- ช่ือส่วนงานภาษาองักฤษของของวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา ใหใ้ชช่ื้อเตม็ 
- ช่ือส่วนงานภาษาองักฤษของสาํนกัหอสมุด ใหใ้ชค้าํวา่ Thaksin University Library 
- ช่ือส่วนงานภาษาองักฤษ ควรใช้รูปแบบอกัษรพิมพใ์หญ่ และให้มีความหนา โดยไม่

ตอ้งกาํหนดช่ือแบบอกัษรในประกาศ 
- รูปแบบตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือส่วนงานและช่ือมหาวิทยาลยั ควรเป็นรูปแบบเดียวกนั 



 ๘

 

๓. ธง 
- ควรกาํหนดสีตรามหาวิทยาลยับนผืนธง เป็นสีทอง ไม่ควรใช้สีดาํ เพราะเม่ือไปอยู ่

ในพ้ืนท่ีท่ีมีแสงนอ้ย อาจทาํใหม้องไม่เห็น และตรามหาวิทยาลยั อาจกาํหนดใหใ้หญ่ข้ึน
กวา่เดิมได ้
 

๔. ควรแก้ไขข้อความในหน้า ๑๒   ข้อ  ๘  เป็น  ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืนของ
มหาวิทยาลยัตามความในมาตรา ๙(๔) 

๕. ควรแก้ไขขอ้ความในหน้า ๑๒ ขอ้ ๑๐ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๖. มอบผู ้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์  พิจารณาปรับปรุงรูปแบบอินทรธนู 
ดุมตราสัญลกัษณ์ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย เคร่ืองแบบของผูป้ฏิบติังาน 
ในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑  

มต ิ  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง ตรา และสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และตรา

ประจาํส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหก้าํหนดตราสัญลกัษณ์บนธงของมหาวิทยาลยั เป็นสีทอง 
๒. มอบผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน์ ปรับปรุงตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะตามความ

เหมาะสม โดยหารือร่วมกบัคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัความเหมาะสม
ของรูปแบบ สี หรือตรา สญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  และนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณากาํหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการพจิารณาในการย่ืนการลาผ่านระบบออนไลน์ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาระบบการลาออนไลน์ไปแลว้นั้น เน่ืองจากยงัมิไดก้าํหนดการ
ยื่นใบลาล่วงหน้า เพื่อให้ผูบ้ ังคบับัญชาได้มีเวลาในการพิจารณาอนุญาตและมอบหมายผูป้ฏิบัติงานแทน  
ซ่ึงหากกาํหนดระยะเวลาในการยื่นใบลาดงักล่าวตอ้งเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการลาของ
ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบบัลงวนัท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการน้ี หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณากําหนด 
แนวปฏิบติัเพ่ือการพฒันาในการยืน่การลาผา่นระบบออนไลน์ โดยเสนอใหก้ารลากิจส่วนตวั และการลาพกัผอ่น 
จะตอ้งเสนอขอนุญาตก่อน ๒ วนัทาํการ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 



 ๙

 ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. การลาประเภทต่าง ๆ ควรเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัลา ยกเวน้ การลาป่วย  

หวัหนา้ส่วนงาน ฝ่าย งาน ตอ้งอนุมติัวนัลาในระบบลาออนไลน ์ก่อนวนัลา 
๒. ควรพิจารณาการนบัวนัลาในกรณีท่ีหยดุต่อเน่ืองกบัวนัหยดุทาํการ  

 
มต ิ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ศึกษาขอ้มูลการนบัวนัลาของราชการ การลาต่อเน่ือง

กบัวนัหยดุทาํการ หรืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  

๔.๒   เร่ือง   พจิารณาแนวปฏิบัตกิารประเมินผลการปฏิบัตงิานประจาํปีของผู้ปฏบัิตงิาน 
                    ในมหาวทิยาลยั ประจาํปี ๒๕๕๗ 
 
ดว้ยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอหารือแนวปฏิบติัการประเมินผลการปฏิบติังาน

ประจําปีของผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗  ซ่ึงจากการประเมินผล 
การปฏิบติังานประจาํปี ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พบประเด็นปัญหาดา้นการประเมินผล 
การปฏิบติังานประจาํปี จาํนวน ๒ ประเดน็ ดงัน้ี 

๑.  จากแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดมี้มติใหค้ณะสามารถดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน
องค์ประกอบสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ นั้ น ในปี ๒๕๕๖คณะได้ดําเนินการตามมติคือ 
มีการประชุมบุคลากรภายในคณะเพื่อกาํหนดหลักเกณฑ์การประเมินส่วนสมรรถนะร่วมกัน และนําผล 
การประชุมมากําหนดเป็นหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัด 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  แต่ปรากฏว่า การดําเนินการดังกล่าว  ไม่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงไม่ให้อํานาจหัวหน้าส่วนงานสามารถใช้ดุลพินิจ
กาํหนดข้อตกลงให้เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากประกาศฯ ดงักล่าวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๒. ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ .ศ .๒๕๕๕  ข้อ  ๙  ได้กําหนดว่า 
“คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี ในแต่ละส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานให้มี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานคณะหน่ึง ซ่ึงแต่งตั้งโดยอธิการบดี รองอธิการบดี หรือหวัหนา้ส่วนงาน 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีผูบ้ ังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงานของผูรั้บการประเมินหรือผูรั้บบริการเป็นองค์ประกอบ 
ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานในสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน 
จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงร่วมก่อนปฏิบติังานและตรวจสอบรายงาน 
การประเมินตนเองของผูรั้บการประเมิน ข้อ ๑๑.๒  ได้กาํหนดว่า “การจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนปฏิบัติงาน 
ก่อนเร่ิมปีงบประมาณภายในเดือนกนัยายนผูรั้บการประเมินจะตอ้งจดัทาํขอ้ตกลงก่อนการปฏิบติังานร่วมกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงประกอบดว้ยภาระงานท่ีอิงกบังานท่ีผูรั้บการประเมินรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดัและ
ค่าเป้าหมายร่วมกันฯ” ข้อ  ๑๑ .๓  ได้กําหนดว่า “การรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง  
ผูรั้บการประเมินจะต้องจดัทาํรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
พร้อมแนบหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบติังานประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานดว้ย” 
จากการประเมินผลการปฏิบติังานปี ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไดด้าํเนินการใหบุ้คลากรจดัทาํ
ข้อตกลงร่วมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรมายงัคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบติังานประจาํปี ๒๕๕๖ ซ่ึงมีบุคลากรบางท่านไม่ไดจ้ดัส่งขอ้ตกลงร่วมก่อนปฏิบติังาน แต่จดัส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด บุคลากรท่านนั้ นก็ยงัสามารถรับการประเมินได ้ 
จะเห็นไดว้่าจากกรณีดงักล่าวบุคลากรไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนปฏิบติังานฯ เพราะถา้สามารถ
ส่งรายงานผลการปฏิบติังานฯภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดกส็ามารถรับการประเมินเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. การกาํหนดระดบัประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
- การกาํหนดระดบัการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากร 

สามารถกาํหนดได ้แต่ควรให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัตามเอกสารแนบทา้ยในประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู ้ป ฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



 ๑๑ 

 
๒. การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน 

- มหาวิทยาลยั ไม่ควรกาํหนดให้การไม่ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานถือว่าผูน้ั้ น 
ไม่ขอรับการประเมิน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูรั้บการประเมินไม่ปฏิบติัตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕  

- ได้มีข้อวินิจฉัยในการปฏิบัติราชการไว้ว่า หากไม่จัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการ
ปฏิบัติงานเม่ือถึงรอบการประเมิน จะไม่สามารถฟ้องร้องกบัองค์กรได้ เพราะเป็น
บุคคลท่ีละเลยการปฏิบติัตั้งแต่แรก 

- หากบุคลากรไม่จดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน เห็นควรให้หัวหน้าส่วนงาน 
เป็ นผู ้มอบหมายภาระงานตาม ท่ีกําหนด  โดยให้ ระ บุ อําน าจตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจะแกไ้ข และถือว่าเป็นขอ้ตกลง
ร่วมก่อนการปฏิบติังาน 

- หากบุคลากรไม่ส่งแบบรายงานผลการปฏิบติังาน แสดงว่าไม่มีความประสงคท่ี์จะให้
ขอ้มูลต่อคณะกรรมการประเมิน จึงควรประเมินตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่

- ควรระบุขอ้ความในประกาศให้ชดัเจนว่า การลงนามก่อนการปฏิบติังาน เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบติังาน การไม่ลงนามถือว่าละเลยต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติหน้าท่ี  
ซ่ึงในทางราชการถือวา่มีความผดิทางวินยั  

- การมอบหมายภาระงานใหบุ้คลากรเพื่อจดัทาํขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานในแต่ละ 
ส่วนงาน สามารถให้ส่วนงานไปบริหารจดัการเองได้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

๓. ควรเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกบัการประเมินผูป้ฏิบติังานท่ีปฏิบติังานไม่ครบตามระยะเวลา 
ท่ีก ําหนด แต่อาจไม่ได้รับการพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือน  โดยคาํนึงถึงระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
มต ิ  

             มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แก้ไขข้อมูลใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูป้ฏิบติังาน 
ในมหาวิทยาลยั (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในประเดน็ ดงัน้ี 

๑. การให้หวัหนา้ส่วนงาน ฝ่าย งาน สามารถจดัทาํรายละเอียดประกอบหลกัเกณฑ์การประเมินได ้
และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบติังานให้ประเมินตามตวัช้ีวดั และระดบัการ
ประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยัหรือหวัหนา้ส่วนงาน ฝ่าย งานกาํหนด 
และเพ่ิมเติมขอ้มูล “และประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั” 

๒. การให้หัวหน้าส่วนงานร่วมกบัผูเ้ก่ียวข้อง เช่น ประธานสาขาวิชา มอบหมายภาระงานเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้แทนขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน และการไม่ส่งแบบรายงานผล 
การปฏิบติังาน ถือว่า ผูรั้บการประเมินสละสิทธ์ิการให้ขอ้มูลในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปี ใหค้ณะกรรมการประเมินตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่

 
๔.๓   เร่ือง   พจิารณาบันทกึความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาระหว่าง 

                                 มหาวทิยาลยัทกัษิณ และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 
 
ด้วยคณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗  

เม่ือวนัพุธท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  มีมติ เห็นชอบในหลกัการ การจดัทาํบนัทึกความร่วมมือเพ่ือสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัทกัษิณ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา โดยมีการปรับปรุง
และแกไ้ขในบนัทึกความร่วมมือฯ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นาํเสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ  
และผูบ้ริหารระดบัสูง นั้น  

ในการน้ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอท่ีประชุมพิจารณาบนัทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   
โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
๑. มหาวิทยาลยัทกัษิณ ยนิดีจะสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา เพ่ือการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
๒. มหาวิทยาลยัทกัษิณ ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาร่วมกบัองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัสงขลาในด้านต่าง ๆ อาทิ บุคลากรทางการศึกษา องค์ความรู้ทางวิชาการ 
หอ้งเรียน/ฝึกซอ้มดนตรี เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ  
 



 ๑๓

๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ยินดีรับพิจารณานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  โดยเฉพาะด้านกีฬา เกษตร และดนตรี 
ในการเข้าศึกษต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัทักษิณเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า)  
ในสายการศึกษาท่ีเก่ียวเน่ือง 

๔. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ยนิดีสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงาน โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ท่ีได้จัดทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์อันเป็นการ
สนับสนุน ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสงขลา หรือในอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 

๕. มหาวิทยาลยัทกัษิณและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา จะให้ความร่วมมือในการบูรณา 
การประสานความร่วมมือดา้นต่าง ๆ ท่ีพิจารณาแลว้ว่าจาํเป็นต่อการพฒันา ส่งเสริม และ
ขบัเคล่ือนบนัทึกความร่วมมือฉบบัน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบันทึกความร่วมมือว่าจะคลอบคลุมถึง 
การใหบ้ริการยมืเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนทางดา้นดนตรี และจะตอ้งมีโรงเรียนทางดา้นศิลปะ
และการออกแบบ หรือไม่ 

 
มต ิ เห็นชอบบนัทึกความร่วมมือเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยั

ทกัษิณและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๕   เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๕.๑   เร่ือง   หารือกรอบอตัรากาํลงัทดแทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ 
 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หารือเร่ืองอตัรากาํลงัทดแทนในกรณีท่ีอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ 
ไดล้าออก เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่เห็นชอบการขออนุมติักรอบอตัราทดแทนในสาขาฟิสิกส์ ทาํให้ขณะน้ี 
มีอาจารยไ์ม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เช่น สาขาวิชา
เทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน และรายวิชาอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  เป็นตน้ 

 
มต ิ ควรนาํประเดน็ดงักล่าวหารือในท่ีประชุมคณะทาํงานดา้นการบริหารอตัรากาํลงั เน่ืองจากจะตอ้ง

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายดา้น 
 
 



 ๑๔ 

เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


