รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ผานระบบ Cisco Webex Meetings
จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ)
๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร)
๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร...รักษาการแทน)
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)
๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารยสายพิณ วิไลรัตน)
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี)
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
(อาจารยศรุต จุยมณี)
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๑๑. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน)
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)

ประธาน

๒
๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)
๑๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๑๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ)
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
๑๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชว ยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
๑๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒ
ั น ไทยเจริญ)
๒๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๒๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร.กรกฎ ทองขะโชค)
๒๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย เหมือนมาศ...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
๒๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ)

๓
๓๐. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร..รักษาการแทน)
๓๑. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)
๓๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๓๓. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๓๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
๓๕. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)
๓. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน...รักษาการแทน)
๔. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
๒. นางสาวบุศริน จันทะแจม
๓. นางสาวอาภรณ แกวสลับศรี
๔. นางเบญจวรรณ คงกัน

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

คณะศิลปกรรมศาสตร
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายแผนงาน
เจาหนาที่บริหารงาน ฝายแผนงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑. การมอบอำนาจให คณบดี ผูอำนวยการ สถาบัน สำนัก ใหมีป ระสิทธิภ าพสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน จึงมอบหมายใหผูบริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก สงขอเสนอแนะ
เพื่อนำมาวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงระบบการมอบอำนาจในดานการบริหารงานบุคคล
การบริหารการเงินงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารงาน
วิชาการ และอื่น ๆ
๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชองมหาวิ ท ยาลั ย เกี ่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ก ารจ า งบุ ค ลากรสายวิ ช าการกรณี ผ ู  เ กษี ย ณอายุ
ที่ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย คุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานเชิงพัฒนาใหสามารถ
ปฏิบัติงานตอไปได โดยสอดคลองกับเกณฑ กพอ.
๓. ใหสวนงานสนับสนุนการจางงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อลด
ภาวะการวางงาน โดยสามารถดำเนินการใชเงินของสวนงาน/หนวยงาน หรือขอใชอัตราวาง
ที่ยังไมบรรจุจากมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาจางเปนเวลา ๑ ป และควรมีภาระงานชัดเจน
๔. สวนงานวิชาการ ควรจัดทำหลักสูตรใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
๕. การสัมมนา เรื่อง การพลิกโฉมอุดมศึกษาตอการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการ
ขับเคลื่อนประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ มีการเสนอแนวคิดการแบงกลุม
ของมหาวิทยาลัย โดยปรับเปลี่ยนจากเดิม เปน ๕ ประเภท ดังนี้
- กลุม Global and Frontier Research
- กลุม Technology & Innovation
- กลุม Area Based and Community
- กลุม มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
- กลุม มหาวิทยาลัยที่ยึดแนวทางศาสนา
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑.๒.๑.๑ เรื่อง รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณเปรียบเทียบงบประมาณ
การเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ฝ า ยการคลั งและทรัพยสิน รายงานรายไดเ งิน นอกงบประมาณเปรีย บเทียบ
ประมาณการเงินรายได (หนวยงานภายใตสังกัดวิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มียอดรายรับจริง จำนวนเงิน ๒๕๖,๐๙๙,๒๘๒.๑๙ บาท (สองรอยหาสิบหกลาน
เกาหมื่นเกาพันสองรอยแปดสิบสองบาทสิบเกาสตางค)
รายการ
รวม
๑. คาธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการรายได
รายรับ
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ปงบประมาณ พ.ศ. ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน
จากประมาณการ
๒๕๖๓
๒๕๖๓
จำนวน
รอยละ
๔๕๕,๓๑๒,๒๐๐.๐๐ ๒๕๖,๐๙๙,๒๘๒.๑๙ (๑๙๙,๒๑๒,๙๑๗.๘๑)
-๔๓.๗๕
๓๔๔,๒๙๓,๙๐๐.๐๐ ๑๖๕,๒๙๓,๐๗๕.๐๐ (๑๗๙,๐๐๐,๘๒๕.๐๐)
-๕๑.๙๙
๒๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒,๓๑๐,๙๐๖.๐๐

(๑๐,๔๘๙,๐๙๔.๐๐)

-๔๖.๐๐

๓. คาธรรมเนียมตาง ๆ

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๒๒๗,๒๗๐.๐๐

(๗๗๒,๗๓๐.๐๐)

-๑๒.๘๘

๔. เงิ น ผลประโยชน ท ี ไ ด จ ากที่

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖,๐๒๖,๖๕๖.๒๑

๓,๐๒๖,๖๕๖.๒๑

๑๐๐.๘๙

๖๕,๐๗๙,๐๐๐.๐๐

๖๗,๑๔๗,๖๒๔.๙๘

๒,๐๖๘,๖๒๔.๙๘

๓.๑๘

๑๔,๑๓๙,๓๐๐.๐๐

๙๓,๗๕๐.๐๐

(๑๔,๐๔๕,๕๕๐.๐๐)

-๙๙.๓๔

๒. คาหอพัก

ราชพัสดุและที่ของมหาวิทยาลัย
๕. เงินผลประโยชน หรือเงินรายได
อื่น ๆ
๖. เงินรับฝาก

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑.๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในชวงสถานการณ COVID-19

ตามหนั งสื อฝ า ยแผนงานที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๔๙๓ ลงวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื ่ อ ง การบริ ห ารงบประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช ว งสถานการณ COVID-19

๖
ไดมีการแจงเวียนหัวหนาสวนงานทุกสวนงาน สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพรระบาดของโรคดังกลาว
ซึ่งปจจุบันยังไมมีวัคซีนในการปองกันโรค จึงจำเปนจะตองเพิ่มความระมัดระวังในการใชชีวิตประจำวัน ประกอบกับ
การติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคในประเทศไทย ยังมีผูติดเชื้อรายใหมอยูบางในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อเปนการ
แก ไ ขสถานการณ ฉ ุ ก เฉิ น และป อ งกั น การแพร ร ะบาด รั ฐ บาลจึ ง มี ม าตรการให ป ระชาชนอยู  ใ นที ่ พั ก อาศั ย
รวมทั ้ งมี มาตรการอื ่ น ๆ ออกมาอย า งต อเนื ่ อง สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของประชาชนในวงกวา ง
ซึ่งมีผลเนื่องมาจนถึงขณะนี้ จากมาตรการดังกลาว ทำใหกระทบตอการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยและ
สวนงานตาง ๆ โดยเฉพาะคาใชจายในการเดิน ทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ รวมทั้งการจัดโครงการอบรมสั มมนา
จากการตรวจสอบพบวางบประมาณสวนนี้มีค าใชจายน อย ประกอบกับใกลสิ้ นปงบประมาณ เพื่อใหการใชจ  าย
งบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการชวยเหลือนิสิตที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว มหาวิทยาลัย
จึงขอความรวมมือจากสวนงานตาง ๆ พิจารณาใชงบประมาณดังกลาวในการเยียวยาและบรรเทาความเดือดรอน
ของนิสิต เชน การจางนิสิตชวยงาน เปนตน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒.๒.๑ เรื่อง International E-Conference in Sport Science,
Physical Education & Health (ICSSPEH 2020) :
Human Development Towards Sport Performance
& Health

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น เจ า ร วมกั บ Universitas Negeri
Yogyakarta, Indonesia ใ น ก า ร จ ั ด International E-Conference in Sport Science, Physical Education
& Health (ICSSPEH 2020) : Human Development Towards Sport Performance & Health ในวั น ที ่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ Website : http://fssk.upsi.edu.my/icsspeh-2020
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๒.๒ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๑
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนเจาภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๕๑ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยรูปแบบ E-Conference
ใชซอฟทแวร Easy Share ในการจัดการ ไดรับทุนสนับสนุนจาก สคบท. ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
Website : http://www.ngrec51.tsu.ac.th
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
๑.๒.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ “อาสาสมัครชุมชน”
สูภัยโควิด มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตโครงการจางงงาน
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19)

กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (อว.)
ไดจัดทำโครงการจางงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่วางงานเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ใหมีงานทำภายใตภารกิจของหนวยงานตางๆ ในกระทรวง อว. เพื่อรองรับ
ผูที่วางงานจากสถานการณ COVID-19 เสริมสรางศักยภาพใหกับกำลังแรงงานสมัยใหม และสงเสริมการพัฒนาทักษะ
ในการทำงานในดานตางๆ ใหแกแรงงาน โดยผูเขารวมโครงการ คือ ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการพัฒนา
ทักษะการทำงานใหมๆ โดยไมจำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณการทำงาน
ซึ ่ งมหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณ ได ร ั บ คั ดเลื อกจากกระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม (อว.)
ใหเปน ๑ ใน ๗๐ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใตชื่อโครงการ“อาสาสมัครชุมชน”
สูภัยโควิด ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ๑๖๖ ตำบล ประกอบดวย ๖๕ ตำบล ใน ๑๑ อำเภอของจังหวัดพัทลุง ๕๒ ตำบล
ใน ๗ อำเภอ (อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมือง อำเภอบางกล่ ำ
และอำเภอควนเนียง) ของจังหวัดสงขลา และ ๔๙ ตำบล ใน ๔ อำเภอ (อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ
และอำเภอปากพนัง) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบกวา ๑,๓๒๑ อัตรา
(ระยะที่ ๑ จำนวน ๓๒๕ อัตรา และระยะที่ ๒ จำนวน ๙๙๖ อัตรา) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙,๘๗๒,๐๐๐ บาท
(สามสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)

๘
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. โครงการบริการวิชาการที่สวนงานดำเนินการและแยกออกจากงบประมาณปกติ ควรสำเนา
แจงขอมูลใหฝายแผนงานทราบ
๒. โครงการตองแสดงใหเห็นวาตอบสนองนวัตกรรมสังคมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และควรสื่อสาร
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาไปมีสวนรวม
มติ
รับทราบ และมอบผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน จัดทำสรุป
ขอมูลโดยเนน Output Outcome แจงฝายแผนงานตอไป
๑.๒.๔ เรื่องแจงจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
๑.๒.๔.๑ เรื่อง โครงการนำเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
ระดับนานาชาติ TISCA 2021
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จั ด โครงการนำเสนอผลงาน
สรางสรรคทางศิลปกรรมระดับนานาชาติ TISCA 2021 ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หอเปรมดนตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานสรางสรรค
ระดับนานาชาติในการเผยแพรผลงานสรางสรรค คณาจารย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ใหแพรหลาย สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรทางดานศิลปกรรมศาสตรไดมีเวทีในการแสดงผลงานสรางสรรคของ
ตนเองสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อบริการวิชาการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน
และขอมูลของงานสรางสรรคระหวางนักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากหนวยงาน สถาบันตาง ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของงานสรางสรรคของคณาจารย บุคลากรและนักศึ กษา
โดยมีรูปแบบของการแสดงผลงานสรางสรรค ดังนี้
- แบบการแสดงผลงานสรางสรรคดนตรี นาฏศิลป/การแสดง ใชเวลาในการนำเสนอผลงานละ
๗-๒๐ นาที
- แบบนิทรรศการ ผูแสดงผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ และตองยืนประจำที่
โปสเตอรในเวลาที่กำหนดเพื่อตอบขอซักถามและใหขอมูลเพิ่มเติม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานวาควรหารือรูปแบบการจัดงานตอ
คณะกรรมการอำนวยการ และศึกษาขอมูลการนำไปขอตำแหนงทางวิชาการใหถูกตองตามเกณฑที่กำหนด
มติ

รับทราบ

๙
๑.๒.๕ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๕.๑ เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา ๒๕๖๒ และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดำเนินงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ สรุปคะแนนพัฒนาการของการดำเนินการตามแนวทาง EdPEx ดังนี้
ปการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

คะแนนกระบวนการ
๑๑๐
๑๓๒
๑๔๒

คะแนนผลลัพธ
๕๙
๘๑.๕
๘๙.๕

คะแนนรวม
๑๖๙
๒๑๓.๕
๒๓๑.๕

ทั้งนี้มีขอเสนอแนะประเด็นที่สำคัญคือ
เพื่อยกระดับการพัฒนาองคกรตามแนวทาง EdPEx ผูบริหารอาจตองพิจารณาความชัดเจนของ
วิสัยทัศน โดยกำหนดตัววัดที่สะทอนความสำเร็จของการเปน“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหนาของ
ประเทศ” ซึ่งมีเงื่ อนเวลาในการบรรลุ คื อ ๒๕๖๗ เนื่องจากจะส งผลตอการกำหนด SC / SA / SO การจัดทำ
แผนกลยุ ท ธ รวมทั ้ ง แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารทั ้ ง ระยะสั ้ น / ระยะยาวที ่ ส ำคั ญ ตลอดจนตั ว วั ด ที ่ ใ ช ต ิ ด ตามผลสำเร็ จ
และประสิ ทธิ ผ ลของแผนปฏิ บ ั ติ การ ทั ้ งนี้แผนงาน กระบวนการ ตัว วัด ตองมีความสอดคลองซึ่งกัน และกัน
ซึ่งอาจชวยให การถ ายทอดลงไปเป นลำดั บ ขั ้นจนถึงรายบุคคลสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อสงเสริมความสำเร็จ
ซึ่งกันและกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ในการมุงสูวิสัยทัศน ตลอดจนการบรรลุทุกพันธกิจไดอยางยั่งยืน
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู งอาจต องใหความสำคั ญ กั บ การสื่ อสารภายในกั บ บุ คลากรทุก กลุ มถึงเรื ่ อ ง
ที่สำคัญ เชน นวัตกรรมสังคมหมายถึงอะไร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และจัดทำแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน
เพื่อลดความผิดพลาดและขัดแยง
เพื่อใหการลงนามคำรับรองการปฏิบัต ิงานระดับ มหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น
และหน ว ยงานบริ ห าร ป การศึ กษา ๒๕๖๓ ดำเนิน ไปอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ เกิดประสิทธิผ ล ทั้ง ๒ สว น คือ
๑) การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ๒) การพัฒนาองคกรตามบริบทของ
สวนงาน หนวยงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของสวนงาน หนวยงาน ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอแนวทาง
การลงนามตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรั บปรุง/พั ฒนาการดำเนิ นงาน กอนการลงนามคำรั บรองการปฏิ บั ต ิ งาน
ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบริหาร ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมไดให
ความเห็นชอบ ดังนี้

๑๐
๑. จั ด กิ จ กรรม Workshop เพื ่ อ ทำความเข า ใจส ว นงาน/หน ว ยงาน ให เ ข า ใจวิ ส ั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจ ใหตรงกัน โดย
- กำหนดกลุมเปาหมายผูเขารวม ๒ กลุม คือ ผูบริหารปจจุบัน และผูที่มีศักยภาพในการเปน
ผูบริหารในอนาคต
- ใหสวนงานวิชาการวิเคราะห นวัตกรรมสังคมตามบริบทของคณะ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดการ
บรรลุวิสั ยทัศ น พันธกิจของคณะ เพื่อนำเสนอ และรวมวิเคราะห ความสอดคลองกับวิส ัย ทั ศน พันธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
๒. ทบทวน/เพิ่มตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศนเชิงคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และการกำหนดคาเปาหมาย
เพื่อการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๓
๓. กำหนดตัวชี้วัดการลงนามคำรับรองกับสวนงาน/หนวยงาน ดังนี้
ระดับ
ตัวชี้วัดที่ลงนาม
๑. สวนงานวิชาการ
- ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPI) ตามแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
และตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ของมหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยกำหนด)
- ตัวชี้วัดตามบริบทของสวนงานที่สะทอนการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของสวนงาน
และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx หมวด 1-6 (สวนงานกำหนดเอง)
๒. ส ว นงานอื ่ น และ - ตั ว ชี ้ ว ั ด ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ส  ว นงานรั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การ (Process Owner)
หนวยงานบริหาร
และตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ส  ว นงาน/หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรวบรวมข อ มู ล ให ม หาวิ ท ยาลั ย
- ตัวชี้วัดการบริหารสวนงาน/หนวยงานตามแนวทาง EdPEx และตัวชี้วัดตามพันธกิจ
(เชนเดียวกับปการศึกษา ๒๕๖๒)
๔. แผนการดำเนินงานการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
๕. ทบทวนการเชื่อมโยงผลการประเมินองคกรกับการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนของผูบริหาร และ
บุคลากร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ (Feedback
จากหัวหนาสวนงานสวนหนึ่งไมเห็นดวยกับระบบนี้) ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป ใหใชผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
ของงานตามตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง (ผลลัพธ) ไมใชผลการประเมินองคกรตามเกณฑ EdPEx หมวด ๑-๖
(หารือที่ประชุมคณบดี ฯ อีกครั้ง)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจั ดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดั บ สู ง
ครั ้ งที ่ ๔/๒๕๖๓ เมื ่ อวั นจั นทรที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง หารือและมอบหมายภาระงาน
ประธานหารือที่ประชุมและมอบหมายภาระงานในประเด็นตาง ๆ จากวาระแจงเพื่อทราบจาก
ประธานใหแกผูรับผิดชอบดังนี้
ลำดับ
เรื่อง
ผูรับผิดชอบ
๑. การมอบอำนาจใหคณบดี ผูอำนวยการ สถาบัน สำนัก ใหมี
๑. สวนงานและหนวยงานลักษณะ
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยสงขอเสนอแนะ
พิเศษ
ในดานการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ ๒. ฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล (รวบรวมขอมูล)
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารวิชาการ
และอื่น ๆ มายังฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๒. การปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
บุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑการจางบุคลากร
สายวิชาการกรณีผูเกษียณอายุ ที่ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย
คุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานเชิงพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงาน
ตอไปได โดยใหสอดคลองกับเกณฑ กพอ.
๓. การจางงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
สวนงาน/ฝายแผนงาน
เพื่อลดภาวะการวางงาน ควรเนนการฝกประสบการณใหบัณฑิตมี
ศักยภาพในการทำงาน ทั้งนี้ หากปริมาณงานที่ไดรับยังไม
เทียบเทาระดับปริญญาตรี สามารถจางแบบมีเงื่อนไขในลักษณะ
ไมเต็มเวลาได
๔. การจัดทำหลักสูตรใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
ฝายวิชาการ/สวนงานวิชาการ
มติ มอบผูบริหารดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝายตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหสอบทานกระบวนการติดตามและประเมินแผลแผนกลยุทธ
และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป เพื่ อให ทราบถึ งปญ หาอุ ป สรรคในการดำเนิน การตามแผนการตรวจสอบประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได ร ายงานผลการตรวจสอบการติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ และ
แผนปฏิบัติการประจำปมหาวิทยาลัยทักษิณตออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๓ และอธิการบดีไดสั่งการใหเสนอเปนวาระพิจารณาในที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง
พรอมแจงใหสวนงาน/หนวยงาน ดำเนินการตามขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
มติ
๑. เห็ น ชอบให ผ ู  บ ริ ห ารทุ กระดั บ ที ่ เกี่ย วของดำเนิน การตามผลการดำเนิน งานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจำปมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. มอบฝายแผนงานพัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
๔.๒ เรื่อง พิจารณาประเด็นขอรองเรียนของนิสิต
ตามที่มีขอรองเรียนจากนิสิตในประเด็นอาจารยทำใหนิสิตอาจจะจบชาและประเด็นอาจารยไมมาสอน
และปฏิบัติงาน นั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายวิชาการเสนอวาระ
ดังกลาวเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามขอรองเรียนของนิสิต
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารยบางคน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัย
วางมาตรการ ระบบกำกับและติดตามการสอนของอาจารย รวมทั้งใหอาจารยตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อลดปญหาการ
รองเรียนของนิสิต

๑๓
มติ
๑. การลาไปปฏิบัติหนาที่อื่นหรือลาสวนตัวของอาจารย หากมีชั่วโมงการสอน ใหมีการวางแผนการสอน
ชดเชย
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับไปหารือกับสำนักคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบ
ติดตาม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โดยใชพาหนะสวนตัว
ในลักษณะเหมาจายแกผูเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามที่ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดแจงกำหนดหลักฐานการเดินทางไปปฏิบัติงานอกพื้นที่โดยใช
พาหนะส ว นตั ว ในลั ก ษณะเหมาจ า ยแก ผ ู  เ ดิ น ทางไปปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยให แ นบรายงานเส น ทางการเดิ น ทาง
กรมทางหลวงโดยอางอิงจาก Google Map นั้น ในการนี้ จึงขอใหทุกสวนงานตรวจสอบขอมูลวามีการดำเนินการจริง
กอนสงเอกสารมายังฝายการคลังและทรัพยสิน
มติ

มอบทุกสวนงานตรวจสอบขอมูลกอนสงฝายการคลังและทรัพยสิน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูช วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

