
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๓๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา     

  (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ      

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย       

(อาจารยศรุต  จุยมณี)  

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยูร...รักษาการแทน) 

๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตตนิรัตน...รักษาการแทน) 

๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(นางพรทิพย  บุญจุน...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๒. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๓. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน      

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย...รักษาการแทน) 

๒๔. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๒๕. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๖. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๒๗. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๒๘. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

 

 

 



 ๓ 

๒๙. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๐. เจาหนาท่ีบริหารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๓. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     ติดภารกิจอ่ืน 

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  ๑.๑.๑  เรื่อง การบริหารผลงานสูความเปนเลิศดวย OKRs 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม :  

การอบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs) ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น เพื่อกำหนด 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนำไปสูการปฏิบัติใหสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีคาเปาหมายหลายเรื่อง

เพ่ือใหผูบริหารรวมกันพิจารณาในการประชุมวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

มติ รับทราบ 



 ๔ 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  ปฏิทินการรับนิสิตและขอมูลการรับนิสิตตามระบบ TCAS  

                     ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ตามที ่ สมาคมที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย กำหนดปฏิทิน TCAS แลวนั้น  

ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ ไดกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน TCAS ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และสรุปขอมูล

โครงการรับนิสิต คุณสมบัติ และจำนวนรับจากสวนงานวิชาการเพ่ือการนำเขาสูระบบรับสมัครของสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทยตามระยะเวลาท่ีกำหนด (วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 ในการนี้ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ เสนอปฏิทินการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามระบบ TCAS ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และขอมูลการรับนิสิตจำแนกตามหลักสูตรและโครงการรับเพื่อทราบ 

โดยสรุปดังนี้ 

 

ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบ TCAS ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภท รับสมัคร Clearing House ประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ชำระเงินคายืนวันสิทธิ์ 

รอบ ๑ 

Portfolio 

๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ๕-๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

รอบ ๒ 

โควตา 

๖ กุมภาพันธ -  

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๖ เมษายน -  

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

รอบ ๓ 

GAT/PAT 

๑๗-๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เขาสอบสัมภาษณและผาน

ถือวายืนยันสิทธ์ิ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

รอบ ๔ 

Admisson 

๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เขาสอบสัมภาษณและผาน

ถือวายืนยันสิทธ์ิ 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รายงานตัวเขาเปนนิสิต  : ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รอบ ๕ 

รับตรงอิสระ 

๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

 

กำหนดการสอบตาง ๆ 

รายการ วันสอบ วันประกาศผล 

GAT/PAT ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

O-NET ๒๙ กุมภาพันธ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

๙ วิชาสามัญ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 



 ๕ 

 สรุปแผนการรับนิสิตตามระบบ TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามโครงการและรอบการรับแผนรับ 

(ตาม มคอ.๒) จำนวน ๓,๒๓๕ คน 

 จำนวนรับ (แจงรับเกินกวาแผนรับ รอยละ ๒๐ ในบางหลักสูตร)  จำนวน ๓,๔๑๙ คน 

 รอบท่ี ๑ จำนวนรับ  ๑,๒๔๖  คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๔๔ 

 รอบท่ี ๒ จำนวนรับ  ๑,๒๖๓  คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๙๔ 

 รอบท่ี ๓ จำนวนรับ     ๕๖๒  คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๔๔ 

 รอบท่ี ๔ จำนวนรับ     ๑๕๙  คน คิดเปนรอยละ ๔.๖๕ 

 รอบท่ี ๕ จำนวนรับ     ๑๘๙  คน คิดเปนรอยละ ๕.๕๓   

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 ๑.๒.๑.๒  เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับการรรับนิสิต ปการศึกษา ๒๕๖๓  

      และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

   ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๒  

เมื ่อวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๒  

เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดมีมติและขอเสนอแนะเรื่องแนวนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตร 

   ในการนี้ ฝายวิชาการ ไดกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการรับนิสิต ปการศึกษา ๒๕๖๓  

และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใชในการดำเนินการตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หลักสูตร ๒ ปริญญา เปนเรื่องท่ีดี แตนิสิตตองเรียนหนัก ซ่ึงคณะจะตองบริหาร 

จัดการในเรื ่องดังกลาวใหมในการแตงตั้งคณะกรรมการรวม ๒ หลักสูตรเพื่อหาแนวทางลดจำนวนหนวยกิตลง 

และจัดใหมีรายวิชาท่ีตองเรียนรวมกันใหมากท่ีสุด  

๒. การหยุดรับนิสิตของหลักสูตรในบางปการศึกษา เม่ือเปดรับใหม จะตองใชเวลาใน 

สรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครองและนิสิต  

    

มติ รับทราบ 

 



 ๖ 

๑.๒.๒   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

 ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเกี่ยวกับเรื่องพัสดุ 
 

 การประช ุมคณะกรรมการการเง ินและทร ัพย ส ิน สมัยสามัญ คร ั ้งท ี ่  ๕/๒๕๖๒  

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบประกาศฯ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑและวิธีการจำหนายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย 

๒. แนวปฏิบัติในการยืมใชพัสดุของมหาวิทยาลัย 

๓. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑในการรับบริจาคพัสดุ 
 

  โดยมอบฝายการคลังและทรัพยสิน และฝายนิต ิการตรวจสอบ (ร าง) ประกาศฯ  

กอนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 

๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว และมอบรองอธิการบดีฝายการพัสดุหารือรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญและปรับแกรายละเอียดในประกาศ เพ่ือเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินออกประกาศตอไป 

 ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดดำเนินการปรับรายละเอียดในประกาศตามมติ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินออกประกาศ

เรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ และมอบหัวหนาสวนงานกำกับดูแลและกำชับผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติตามประกาศอยางเครงครัด 

 

๑.๒.๓   เรื่องแจงจากผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

 ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  กฎหมายนารูสำหรับการปฏิบัติงาน  
 

 อาจารยศรุต  จุ ยมณี  ผู ชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย แจงใหที ่ประชุมทราบกฎหมาย

ปกครองสำหรับใชในการปฏิบัติงาน เรื่อง กรรมการสรรหาคณบดีไมเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดจาก

การเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี โดยมีสาระดังนี้ 

 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

(จำนวน ๗ คน) เพื ่อทำหนาที ่ดำเนินการสรรหาและเสนอชื ่อผู สมควรดำรงตำแหนงคณบดีมนุษยศาสตร 

ตอสภามหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณาและมีมติแตงตั ้ง ตอมาคณะกรรมการสรรหาไดเปดโอกาสใหบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร ลงคะแนนเส ียง เพ ื ่อเสนอช ื ่อบ ุคคลท ี ่สมควรตำแหน งคณบดีคณะมน ุษยศาสตร    

ปรากฏวารองศาสตราจารยเอ ไดคะแนนเปนอันดับท่ี ๑ คือ ๓ คะแนนจากจำนวนผูเขารับการสรรหาท้ังหมด ๗ คน 

ปรากฏวาที ่ประชุมคณะกรรมการสรรหาไดมีมติใหลงคะแนนใหมอีกครั ้งเนื ่องจากเห็นวาผลการลงคะแนน 

ในครั้งแรกนี้ ไมมีผูใดรับคะแนนเสียงมากกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด (๗ คน) ผลลงคะแนนในครั้งใหม



 ๗ 

ปรากฏวารองศาสตราจารยเอและรองศาสตราจารยบีไดคะแนนคนละ ๓ คะแนนเทากัน ประธานคณะกรรมการ

สรรหาจ ึงได ออกเส ียงลงคะแนนใหรองศาสตราจารย บ ีอ ีกเส ียงหนึ ่ง ผลคะแนนจึงเป น ๔ ตอ ๓ เส ียง  

ตอมาสภามหาวิทยาลัยจึงไดมีมติเสนอชื่อรองศาสตราจารยบีใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดี

คณะมนุษยศาสตร ทั ้งนี ้ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการสรรหาคณบดีพ.ศ. ๒๕๔๕ ไมไดกำหนด

หลักเกณฑในการสรรหาคณบดีไวเปนการเฉพาะ 

 

ปญหา การสรรหาและลงมติแตงตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตรโดยสภามหาวิทยาลัยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

การดำเนินการสรรหาคณบดีเปนกระบวนการพิจารณาทางปกครองคือกระบวนการเตรียมการ 

เพื่อออกคำสั่งแตงตั้งคณบดีซึ่งเปนเปนคำสั่งทางปกครอง คือ เปนการใชอำนาจตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

ที่กอใหกระทบตอสถานภาพสิทธิและหนาที่ของบุคคลเมื่อขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการสรรหาคณบดี

ไมไดกำหนดหลักเกณฑในการดำเนินการไวโดยเฉพาะจึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการในการพิจารณาทางปกครอง

คือหลักเกณฑท ี ่กำหนดในมาตรา ๓ พระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏิบ ัต ิราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙ ก็ตาม  

แตก็ไมใชการพิจารณาลงมติในเรื่องใดๆที่อยูในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

ที่กำหนดวาการลงมติของที ่ประชุมใหถือเสียงขางมากเพราะมาตรการดังกลาวเปนการกำหนดหลักเกณฑ 

ในการลงมติในกรณีทั่วไปแตกรณีเปนการลงคะแนนเพื่อสมัครคนซึ่งพิจารณาจากจำนวนคะแนนที่ไดรับเปนสำคัญ

และเมื่อรองศาสตราจารยเอ เปนผูมีคะแนนสูงสุดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหารองศาสตราจารยเอ  

ยอมเป นผ ู ม ีส ิทธ ิท ี ่จะได ร ับการเสนอชื ่อให สภามหาลัยพิจารณาแตงต ั ้งให ดำรงตำแหนงคณบดีต อไป 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งหรือไมก็เปนดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัย อีกเรื่องหนึ่ง 

ดังนั้นการที่คณะกรรมการสรรหาและปฏิเสธผลการลงคะแนนดังกลาวและดำเนินการลงคะแนน

ใหมและเสนอชื่อรองศาสตราจารยบีใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

จึงเปนกระบวนการสรรหาท่ีไมชอบดวยกฎหมายและสงผลใหคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่องการแตงตั้งขาราชการ

ใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ท่ีสั่งการตามกระบวนการสรรหาดังกลาวเปน

คำสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๓๖๔/๒๕๖๐) 
 

แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 

กระบวนการลงคะแนนในขั ้นตอนการสรรหาคณบดีโดยใหบุคลากรในคณะลงคะแนนเสียง 

เปนการหยั่งเสียงเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งคณบดีของสภามหาวิทยาลัยไมใชการเลือกตั้งที่ถือคะแนนสูงสุด

ของผูเลือกตั้ง อันเปนการลงมติทั่วไปที่ตองอยูภายใตบังคับ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙ ที่กำหนดวาการลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความ

สับสนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา หากบังคับวาดวยการสรรหาไมไดกำหนดหลักเกณฑตรงนี้ไว

ชัดเจน ควรแกไขขอบังคับใหชัดเจนเพ่ือคณะกรกรมการสรรหาจะไดปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง 

 

มติ รับทราบ 



 ๘ 

๑.๒.๔   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

 ๑.๒.๔.๑  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

      ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกำหนดใหมีการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency 

Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกลุ มเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐทั ่วประเทศ  

จำนวน ๘,๓๐๐ แหง เพื ่อใหหนวยงานที ่เขารวมโครงการฯ ไดรับทราบผลการประเมินฯ เพื ่อใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง มีคุณธรรมในการดำเนินงาน

ภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  

ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นั้น  
 

สรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน     

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA) 

ปงบประมาณ คะแนน ระดับ 

๒๕๖๐ ๗๓.๒๒ ระดับสูง 

๒๕๖๑ ๘๓.๕๗ ระดับสูงมาก 

๒๕๖๒ ๘๗.๒๘ A 
 

บัดนี ้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจำป  งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๒ เม ื ่ อว ันพฤห ัสบด ี  ท ี ่  ๑๗ ต ุ ลาคม ๒๕๖๒ ผ  านทาง เว ็บ ไซต  

https://itas.nacc.go.th/account/login ซ่ึงมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ ๘๗.๒๘  

อยูในระดับ A ลำดับท่ี ๖๓๐   

เกณฑระดับผลการประเมินผล 

 เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนน

ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

https://itas.nacc.go.th/account/login


 ๙ 

คะแนน ระดับ 

๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙  C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

 

ซ่ึงกำหนดตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเปน ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก 

 

 

 

ตัวช้ีวัด แบบ น้ำหนัก จำนวน  

ขอคำถาม 

ผูใหขอมูล คะแนน 

๑. การปฏิบัติหนาท่ี  (IIT)  ๖  ๘๘.๗๒ 

๒. การใชงบประมาณ  (IIT)  ๖ ผูมีสวนได 

สวนเสียภายใน 

๗๙.๓๒ 

๓. การใชอำนาจ  (IIT) ๓๐ ๖  ๘๔.๐๖ 

๔. การใชทรัพยสินของราชการ  (IIT)  ๖  

 

๗๙.๓๗ 

๕. การแกไขปญหาการทุจริต  (IIT)  ๖  ๗๙.๔๖ 

๖. คุณภาพการดำเนินงาน  (EIT)  ๕  ๗๙.๐๒ 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (EIT) ๓๐ ๕ ผูมีสวนได 

สวนเสียภายนอก 

๘๑.๔๕ 

๘. การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

 (EIT)  ๕  ๗๓.๘๑ 

๙. การเปดเผยขอมูล (OIT)  ๙   

   ๘   

   ๗ ทุกหนวยงาน 

จัดใหมีขอมูล 

๙๖.๐๐ 

  ๔๐ ๔   

   ๕   

๑๐. การปองกันการทุจริต (OIT)  ๘  ๑๐๐.๐๐ 

   ๗   



 ๑๐ 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

๑. การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

๒. การเปดเผยขอมูล ๙๖.๐๐ 

๓. การปฏิบัติหนาท่ี ๘๘.๗๒ 

๔. การใชอำนาจ ๘๔.๐๖ 

๕. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๑.๔๕ 

๖. การแกไขปญหาการทุจริต ๗๙.๔๖ 

๗. การใชทรัพยสินของราชการ ๗๙.๓๗ 

๘. การใชงบประมาณ ๗๙.๓๒ 

๙. คุณภาพการดำเนินงาน ๗๙.๐๒ 

๑๐. การปรับปรุงการทำงาน ๗๓.๘๑ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ๑.  คะแนน IIT อยูในระดับดี (Good) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไป

ตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื ่อมั่นและแสดงความไววางใจ 

ท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดี  

ส่ิงท่ีควรเปนประเดน็การพัฒนาสำหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับด ีคือ 

๑) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม  

๒) การสรางการรบัรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป  

๓) เปดโอกาสใหบคุลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

๔) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย   

โดยมีมาตรการคุมครอง ผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ   

 ๒. คะแนน EIT อยู ในระดับดี (Good) ชี ้ใหเห็นวาประชาชนหรือผู ร ับบริการมีความเชื ่อม่ัน 

ในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว  โดยมีการใหขอมูล 

ที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา 

มีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปน

ประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร

ผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย  

ไมซับซอนและมชีองทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส 

ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานใหดีข้ึน 



 ๑๑ 

 

 ๓. คะแนน OIT อยู ในระดับยอดเยี ่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเปนเลิศ      

เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน

ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได   

ทำใหโดยภาพรวมแลว หนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดำเนินงานในดานความโปรงใส แกสวนราชการอ่ืนๆ ได 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาตัวชี้วัดเรื่องการปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนต่ำสุด  

อาจสงผลสะทอนตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมีการทบทวนและหาแนวทางแกไขตอไป 

 

มติ รับทราบ และควรแจงผลการประเมินใหสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที ่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมาย OKRs ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

  ตามที ่มหาว ิทยาลัยทักษิณ จ ัดประช ุมเพื ่อกำหนด OKRs (Objectives and Key Results)  

ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนำไปสูการปฏิบัติไดสำเร็จและมีประสิทธิภาพ และนำระบบ OKRs 

มาประยุกตใชใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองทั้งมหาวิทยาลัย นั้น ประธานไดนำเสนอ OKRs ปการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัย และขอใหผูบริหารนำขอมูลดังกลาวไปพิจารณาและนำเสนอวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

มติ มอบรองอธิการบดี ผู ชวยอธิการบดี คณบดี ผู อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก กำหนดคา

เปาหมาย OKRs สำหรับปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของ  
 



 ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  เกณฑการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ตามท ี ่มหาว ิทยาล ัยกำหนดให ส วนงานว ิชาการ ส วนงานอ ื ่น และหน วยงานบร ิหาร  

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวางอธิการบดี กับ หัวหนาสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน 

และหนวยงานบริหาร แลวนั้น และใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 

ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดกลุม

สวนงาน/หนวยงาน เปน ๕ กลุม ดังนี้ 

   กลุมท่ี ๑ สวนงานวิชาการท่ีใช EdPEx ปท่ี ๒ 

   กลุมท่ี ๒ สวนงานวิชาการท่ีใช EdPEx ปท่ี ๓ 

   กลุมท่ี ๓ สวนงานวิชาการท่ีใช EdPEx ปท่ี ๓+ 

กลุมท่ี ๔ สวนงานอ่ืน  

กลุมท่ี ๕ หนวยงานบริหาร  

 

 ท้ังนี้ สำหรับ กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ กลุมท่ี ๔ และ กลุมท่ี ๕ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 สวนท่ี ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (EdPEx)  

  ระดับ ๑ ไมมีการดำเนินงานตามเกณฑท่ีกำหนด 

  ระดับ ๒ มีการดำเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบแตยังไมสมบูรณ  

    ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห) 

  ระดับ ๓ มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะหการดำเนินงาน 

    เทียบกับเปาหมาย 

  ระดับ ๔ ๓+ มีแนวโนมผลการดำเนินงานของระบบท่ีดีข้ึน ทำใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง 

ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

  ระดับ ๕ ๔+ มีการดำเนินงานเหนือกวาท่ีเกณฑกำหนดและสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ 

 

    สวนท่ี ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)  

             ระดับ ๑ ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

             ระดับ ๒ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

- รายงานผลการดำเนินงานเพียงบางเรื ่อง และเริ ่มมีระดับผลการดำเนินการที่ดี 

ในบางเรื่อง และ  

- รายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง 

 

 



 ๑๓ 

 ระดับ ๓ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

- รายงานขอมูลผลการดำเนินงานครบทุกเรื่อง และขอมูลที่รายงานบรรลุเปาหมาย

รอยละ ๗๐ และ 

- รายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื ่อง และขอมูลที ่รายงานมีแนวโนมที ่ดี  

รอยละ ๓๐   

 ระดับ ๔ ๓+ เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

 ระดับ ๕ ๔+ มีการเทียบผลการดำเนินงานกับคูเทียบ 

 

  จากผลการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบวา ผลการประเมินสวนที ่ ๒ ผลลัพธ  

(หมวด ๗) ของสวนงานท่ีดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ในประเด็นการบรรลุเปาหมายและแนวโนมท่ีดี ดังนี้ 
 

หนวย : จำนวนสวนงาน/หนวยงาน 

 

  จากผลการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่มีพัฒนาการการดำเนินงานอยางตอเนื ่อง 

ประกอบกับการกำหนดคาเปาหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงพบวา สวนงาน/หนวยงาน

บางสวนมีการกำหนดคาเปาหมายต่ำกวาผลการดำเนินงานปการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ ่งสงผลตอแนวโนมที ่ดีข้ึน  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและกาวกระโดดเปนไปตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา 

เพื ่อการดำเนินการที ่เปนเลิศ (EdPEx) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเกณฑ สวนที ่ ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)   

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

เกณฑการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ (N=๒๒) ปการศึกษา ๒๕๖๑ (N=๓๑) 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย  เฉล่ียรอยละ ๖๙.๓๖ เฉล่ียรอยละ ๘๑.๒๘ 

- รอยละ ๑๐๐ ๑ ๔.๕๔ ๓ ๙.๖๘ 

- มากกวาหรือเทากับ รอยละ ๗๐ ๙ ๔๐.๙๑ ๒๒ ๗๐.๙๗ 

- นอยกวา รอยละ ๗๐ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๖ ๑๙.๓๕ 

แนวโนมสูงข้ึน  เฉล่ียรอยละ  ๑๕.๓๕ เฉล่ียรอยละ ๔๘.๒๖ 

- รอยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑ ๓.๒๓ 

- มากกวาหรือเทากับ รอยละ ๓๐ ๖ ๒๗.๒๗ ๒๗ ๘๗.๑๐ 

- นอยกวา รอยละ ๓๐ ๑๖ ๗๒.๗๓ ๓ ๙.๖๘ 



 ๑๔ 

ในการนี ้ จึงเสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณา ปรับเกณฑการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ สวนท่ี ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)  ท่ีระดับ ๓ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ปรับเกณฑ 

ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

รายงานขอมูลผลการดำเนินงานครบทุกเรื่อง และขอมูลท่ี

รายงานบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ 

รายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง และขอมูลที่รายงาน

มีแนวโนมท่ีด ี

รอยละ ๕๐ รอยละ ๓๐ รอยละ ๔๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การปรับเกณฑการประเมินสวนที่ ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗) ที่ระดับ ๓ ควรดำเนินการในป

การศึกษาถัดไป เนื่องจากหัวหนาสวนงานไดมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานแลว 

๒. ควรกำหนดเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในเกณฑแตละระดับภายในระยะเวลา 

ท่ีกำหนดเพ่ือเปนกรอบในการดำเนินงานของคณะ 

 

มติ  

 เห็นชอบปรับเกณฑการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ สวนท่ี ๒ 

ผลลัพธ (หมวด ๗) ท่ีระดับ ๔ ดังนี้ 

- มีการดำเนินงาน ๓+ เริ่มมีระบบสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

- รายงานขอมูลผลการดำเนินงานครบทุกเรื่อง และมีขอมูลท่ีรายงานบรรลุเปาหมาย รอยละ ๘๐ และ 

- รายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง และขอมูลท่ีรายงานมีแนวโนมท่ีดี รอยละ ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

  ๔.๒  เรื่อง  แผนการ Implement/ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx  

         มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   

ตามท ี ่มหาว ิทยาล ัยร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ป การศ ึกษา ๒๕๖๑  

โดยคณะกรรมการประเมินมีขอสังเกตในภาพรวม ดังนี้  

“ในการดำเนินการ EdPEx ผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองเสริมแรง หรือ  

ทำความเขาใจกับคณะฯ ที่มีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน รวมถึงการวางระบบ และ deploy ลงสูคณะ 

และสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสอดคลองและบูรณาการกันทั่วทั้งองคกร และยังชวยลดความ

ซ้ำซอนของการทำงานและการควบคุมตนทุนดวย”  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดกำหนดกลุมสวนงาน/หนวยงานตามพัฒนาการดำเนินงานเปน 

๕ กลุม ดังนี้ 

- กลุมท่ี ๑ สวนงานวิชาการ (EdPEx ปท่ี ๒) 

- กลุมท่ี ๒ สวนงานวิชาการ (EdPEx ปท่ี ๓) 

- กลุมท่ี ๓ สวนงานวิชาการ (EdPEx ปท่ี ๓+) 

- กลุมท่ี ๔ สวนงานอ่ืน  

- กลุมท่ี ๕ หนวยงานบริหาร  
 

เพ ื ่อให ระบบการ Implement/ข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน EdPEx ปการศ ึกษา ๒๕๖๒  

มีประสิทธิภาพ สอดคลองและบูรณาการกันทั่วทั้งองคกร  ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสำรวจความตองการ 

การสนับสนุนการดำเน ินงานตามแนวทาง EdPEx ป จากสวนงาน/หนวยงาน เพื ่อนำมาจ ัดทำแผนการ 

Implement/ข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงานตามเกณฑ  EdPEx มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ป การศ ึกษา ๒๕๖๒  

สรุปผลการสำรวจจำแนกตามกลุม ดังนี ้

 

ประเด็น 
กลุมท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย      

๑.๑ การเสริมสรางความรูความเขาใจ      

- แนวทางการวางระบบในการนำขอเสนอแนะจากคณะกรรมการในปท่ี

ผานมามาปรับปรุง พัฒนาองคกรท่ีเปนระบบ 

     

- การเขียน Application Report -   - - 

๑.๒ การแลกเปล่ียนเรียนรู      

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานท่ีผาน EdPEx ๒๐๐ ของ กท.อว        

- การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหนวยงานท่ีสนับสนุนการ

ดำเนินงาน EdPEx ในระดับมหาวิทยาลัย 

- - -   



 ๑๖ 

ประเด็น 
กลุมท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ประเด็นอ่ืน ๆ      

- ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือ ท่ีปรึกษา    - - 

 

ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดนำประเด็นจากการสำรวจจัดทำแผนการ Implement/

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ เห็นชอบแผนการ Implement/ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 
   

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 


