
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันจันทรท์ี่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๗. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์นายแพทย์ชัยศิลป์  ดําด้วง...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค...ปฏบัิติหน้าท่ีแทน)  



 ๒

๑๔.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๕.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

 (อาจารย์สมฤทัย  ศรีสวัสด์ิ...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๑๖.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน       
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  แก้วบุญส่ง) 
๑๗.  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๑๘.  ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย์ทวีเดช  ไชยนาพงษ์...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๑๙.  ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๐.  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๑.   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ติดภารกิจ    

 (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย    ติดภารกิจ  

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     ติดภารกิจ  

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจ 
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด      ติดภารกิจ 
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
 
 
 

 
 

 



 ๓
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  การรับมอบแผ่นซีดีและหนังสือบทประพันธ์เพลง "รัฐบุรุษศิลปิน" 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ วัดเปรมศรัทธา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา น้ัน ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบแผ่นซีดีและหนังสือ 
บทประพันธ์เพลง "รัฐบุรุษศิลปิน" รวมผลงานการประพันธ์เพลงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จํานวน ๑ ชุด  
ท้ังนี้ จะมอบเอกสารและแผ่นซีดีดังกล่าวให้สํานักหอสมุด เพ่ือใช้ประโยชน์สําหรับการค้นคว้าข้อมูลต่อไป 

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒   เรื่อง   การเตรียมการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  
                                              ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ลงสู่การปฏิบัติ 

   

        ด้วยมหาวิทยาลัย  จะนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๐  ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ในการน้ี ประธานขอให้หัวหน้าส่วนงาน เตรียมนําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติ 
โดยการแปลงเป็นแผนปฏิบัติการของส่วนงาน/หน่วยงาน สําหรับหัวหน้าส่วนงานที่จะนําเสนอวิสัยทัศน์ต่อ 
สภามหาวิทยาลัย และบุคคลที่นําเสนอไปแล้ว ขอให้ปรับแผนให้สอดคล้องด้วย ซ่ึงจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง 
ส่วนการปรับแผนงบประมาณ จะดําเนนิการต่อไป 

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๓   เรื่อง   การนําผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเงินเดือน  
 
ตามที่มหาวิทยาลัย ดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ิมเงินเดือนให้กับบุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงาน น้ัน เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน  
มีจํานวนตัวบ่งช้ีท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะส่วนงานวิชาการ จะมีตัวบ่งช้ีมากกว่าส่วนงานอ่ืน ส่งผลให้มีผลการประเมิน
ตํ่า ประกอบกับตัวบ่งช้ีบางตัว ไม่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานจริง เช่น ร้อยละของอาจารย์ระดับปริญญาเอกท่ีมีความ
แตกต่างกันในระดับคณะ  เป็นต้น ดังน้ัน จึงขอให้ หัวหน้าส่วนงาน พิจารณาว่า ตัวบ่งช้ีใดท่ีสะท้อนถึง 
การปฏิบัติงานจรงิ และนําตัวบ่งช้ีดังกล่าวมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  

 
มติ รับทราบ 



 ๔

๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

๑.๒.๑.๑  เร่ือง   การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ 
 

ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๔.๑๑/ว ๖๖๕  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายบริหารวิทยาเขต
สงขลา ได้เชิญหัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ท่ีมีสํานักงานในพ้ืนท่ีวิทยาเขตสงขลา ประชุมหารือ 
การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตสงขลา ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองและได้พบปะสังสรรค์ร่วมกิจกรรมในโอกาส 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วน 
ของวิทยาเขตสงขลา โดยท่ีประชุมในวันดังกล่าว เห็นชอบการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ดังน้ี 

๑. กําหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๒. รปูแบบการแสดง 
๒.๑  การแสดง 
 - วงดนตรีลูกทุ่ง/สากล และชุดการแสดงอ่ืน ๆ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 - การแสดงของผู้บริหาร ๑ ชุด (อธิการบดี รองอธิการบดี) 
 - การแสดงของหน่วยงานวิชาการ ๑ ชุด 
 - การแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ  
๒.๒  ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานจัดซุ้มอาหาร (จํานวน ๑๕ ซุ้ม) 
๒.๓  ขอความอนุเคราะห์ของขวัญจากผู้ดํารงตําแหน่งท่ีได้รับเงินประจําตําแหน่งและ  
       ค่าตอบแทน ท่านละ ๑ ช้ิน (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ  
       ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน)  
       เพ่ือนํามาจับรางวัลมอบแก่บุคลากรที่เข้าร่วมงาน 
๒.๔ ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมประกวดการแต่งกายของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  
      รับรางวัลพิเศษ จํานวน ๓ รางวัล 
๒.๕ กิจกรรมนันทนาการ 
 
ท้ังน้ี ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
มติ รับทราบ  
 
 
 
 



 ๕

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
 ๑.๒.๒.๑  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์    
                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

       อาจารย์  นายแพทย์ ชัยศิลป์   ดําด้วง ผู้ อํ านวยการโครงการจัด ต้ังศูน ย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบรายงาน
ความก้าวหน้า โครงการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 

๑. ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๒. จัดเตรียมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ เสร็จสิ้น ๘๐% 
๓. เรือนไทยสําเร็จรูปติดต้ังแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
๔. รับการตรวจประเมินศูนย์การแพทย์ฯ ตามเกณฑ์การจัดต้ัง Extended OPD  

(หน่วยบริการร่วมโรงพยาบาลป่าพะยอม) จากโรงพยาบาลป่าพะยอม เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
๕. งบประมาณใช้เงนิรายได้สะสมของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งน้ี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพ ย์สิน  สมัยสามัญ  ครั้ ง ท่ี  ๗ /๒๕๕๗  เม่ือ วัน ท่ี  ๔  สิ งหาคม  ๒๕๕๗  
และได้รับจัดสรรงบประมาณจากฝ่ายแผนงานในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นช่วง
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะฯ ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทันเวลาท่ีกําหนด 

๖. บุคลากร 
๖.๑ อาจารย์นายแพทย์  จํานวน ๑ คน 
๖.๒ พยาบาลวิชาชีพ/เวชปฏิบัติ  จํานวน ๒ คน  
(ขอยืมตัวจากฝ่ายกิจการนิสิต จากการประชุมเพ่ือหารือรายละเอียดการดําเนินงาน
ศูนย์การแพทย์ฯ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
๖.๓  นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน ๑ คน (จัดจ้างเพ่ิมเติม) 

 
มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 
       ๑.๒.๓.๑  เรื่อง   กําหนดช่วงวันพธิพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

           ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
       สํานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือท่ี รล ๐๐๐๒.๓/๒๘๓๖๕  ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

แจ้งกําหนดช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๓,๗๔๖ คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงทรงกําหนดเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส่วนจะเป็นวันและเวลาใด  
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบด ีผูอ้ํานวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอื่น ๆ  
  - ไม่มี - 
 
 



 ๗

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                       เลขานุการ   
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


