
 

 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๘. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

 



๒ 

 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด ศุภจิตรา...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)  

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(นายอนุสรณ  กะณะศิริ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 



๓ 

 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นางสาววิภาภี  ปงธิกุล...ปฏบิัติหนาท่ีแทน) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๓. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๕. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๓. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ      ลาปวย 

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๔. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา รักษาการแทนรองผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝายบริหาร 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

  เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  กลาวตอนรับคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 

 ประธานกลาวตอนรับและแสดงความยินดีแกผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ   

วีระธรรมโม ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

และเขารวมการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เปนครั้งแรก 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  การประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 มหาวิทยาลัย ไดจ ัดทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื ่อนการจัด 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผ ู สำเร ็จการศึกษา ป การศึกษา ๒๕๖๑ ในว ันที ่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ในการนี้ จึงขอใหฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะ 

ฝายเลขานุการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัดประชุมผูเกี ่ยวของในการเตรียมการจัดพิธีราชทาน 

ปริญญาบัตร เพ่ือจะไดเปนขอมูลสำหรับในการปรึกษากับรองราชเลขาธิการ ตอไป 

 

มติ รับทราบ  

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๑  

      ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

    ตามที ่ฝ ายการคลังและทร ัพยส ินไดรายงานสถิต ิการสงค ืนเอกสาร  

ไตรมาส ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ  

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

เสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เพ่ือทราบ นั้น 

    ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๑ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  



๕ 

 

สาเหตุการสงคืนหนางบของไตรมาส ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๒๖๖ 

๒. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๒๐๗ 

๓. เบิกจายไมเปนไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ ๕๔ 

๔. เลือกชื่อบัญชีผิด ๔๘ 

๕. ไมประทับตราจายเงินแลวพรอมลงวันท่ีและลงนาม ๒๘ 

รวม ๖๐๓ 

 

สาเหตุการสงคืนสัญญายืมเงินของไตรมาส ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๑๔ 

๒. จำนวนนเงินผิด ๑๐ 

๓. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๖ 

๔. ไมระบุงวด/ระบุงวดไมถูกตอง ๓ 

๕. มีหนี้คางชำระ ๓ 

๖. เลือกประเภทการยืมผิด ๒ 

๗. ไมเลือกงบประมาณ ๒ 

๘. ยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ๒ 

๙. ระบุหนวยงานผูใหยืมผิด ๑ 

๑๐. สีของสัญญายืมเงินไมถูกตอง ๑ 

รวม ๔๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒.๒.๑  เรื่อง  รายงานความคืบหนาโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล  

            สรางรากแกวใหประเทศ (TSU 2-T) 
 

     จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ทำใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนวางงาน และบัณฑิตจบใหมไมสามารถหางานทำได 

รวมถึงนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ประชาชนที่วางงานยายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สงผลใหเกิด

ปญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุงเนนที่การฟนฟูเศรษฐกิจใน

ระดับชุมชน ทั้งการสรางงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไดอนุมัติใหกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ  

(ชื ่อเดิมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  

รวมกับสถาบันอุดมศึกษา ๗๖ สถาบันทั ่วประเทศ ทำหนาที ่เปน System Integrator ในระดับตำบล  

ใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู  ทำงานประสานและรวมงานกับจังหวัด องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหการทำงานบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลท่ีสามารถ

นำไปสูการลดความยากจนอยางมีเปาหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) 

มหาว ิทยาล ัยทักษิณเปนหนึ ่งในสถาบันอุดมศึกษาที ่ ได ร ับอน ุม ัติ

งบประมาณใหดำเนินการโครงการดังกลาวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ๖๕ ตำบล 

ประกอบดวย ๖๑ ตำบล ใน ๑๑ อำเภอของจังหวัดพัทลุง และ ๔ ตำบลของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ดำเนินการจางงาน จำนวน ๒๐ อัตราตอตำบล ประกอบดวย ประชาชนทั่วไป ๕ อัตราตอตำบล บัณฑิตจบใหม  

(ไมเกิน ๓ ป) ๑๐ อัตราตอตำบล และนักศึกษา จำนวน ๕ อัตราตอตำบล รวมจำนวนการจางงาน ๑,๓๐๐ 

อัตรา ระยะเวลาการจางงาน ๑๑ เดือน ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ

ดำเนินการ ๒๑๒,๐๙๕,๐๐๐ บาท (สองรอยยี่สิบหกลานสามแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) ดำเนินงานใน  

๖ ดาน ไดแก ๑) งานดานการวิเคราะหขอมูล ๒) งานดานขอมูล ติดตาม เฝาระวัง COVID ๓) งานดาน 

Digitalizing Government Data ๔) งานดานการดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ๕) งานดาน

การพัฒนาทักษะอาชีพใหม ๖) งานดานการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยการดำเนินการจาง

งานไดเริ่มเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ที่ผานมา จึงขอรายงานความคืบหนาการดำเนินงานโครงการใหท่ี

ประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ทราบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ  



๗ 

 

๑.๒.๒.๒  เรื่อง  รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับงานวิจัย 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ รายงานความคืบหนาเก่ียวกับงานวิจัย ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมเม่ือวันท่ี  

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติเชิงนโยบายประกาศใชทุนเพ่ือการสนับสนุนการวิจัย ๔ ประเภท ดังนี้ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนาชุด

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยรวม

แหลงทุนภายนอก (Co-funding) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ทุนตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย พ.ศ.๒๕๖๔ 

- หลักเกณฑสนับสนุนการขอจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง  

ตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย 

๒. งบประมาณดานการวิจัยในสวน Fundamental Funds ปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ จะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๓ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๓๕ โดยมีคณะวิทยาศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ไดรับงบประมาณสูงสุดตามลำดับ

สำหรับขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการจำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๐ ลานบาท โดยมี

คณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ไดรับงบประมาณ

สูงสุดตามลำดบั 

๓. ทุนจากกองทุนวิจัยท่ีสนับสนุนงบประมาณป ๒๕๖๔ จะสนับสนุนเพ่ือการ 

ทำวิจัย ๒ ประเภท คือ ทุนวิจัยพื ้นฐานและทุนวิจัยบูรณาการ ทุนวิจัยพื ้นฐานจะสนับสนุน ๑ ลานบาท  

โดยมีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  

ไดรับงบประมาณสูงสุดตามลำดับ สวนทุนวิจัยบูรณาการ งบประมาณ จำนวน ๒ ลานบาท มีคณะวิทยาศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ไดรับงบประมาณสูงสุดตามลำดับ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 

มติ รับทราบ และควรมีระบบการติดตามการทำงานรวมกันระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และคณะ เพ่ือใหเกิดการกำกับและติดตาม อำนวยความสะดวก และคณะไดมีสวนรวมในการบริหารงานวิจัย 

 

 

 



๘ 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

๑.๒.๓.๑  เรื่อง  ผลการติดตามการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ 

      และความพึงพอใจนายจางของผูสำเร็จการศึกษา  

      ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

    ดวยฝายประกันคุณภาพการศึกษา กำลังดำเนินการสำรวจขอมูลคุณภาพบัณฑิต 

ใน ๒ ประเด็น คือ ภาวะการมีงานทำของผู สำเร ็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ และการประเมิน 

ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการรายงาน 

   ๑) หมวด ๗ ผลลัพธ ตัวชี้วัด TSU04 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต)ระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน  

   ๒) AUN.11 Output AUN.11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement ระดับหลักสูตร  

   

   ในการนี ้ ฝ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการติดตามการตอบ

แบบสอบถาม ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   

สวนงาน/หลักสูตร 

จำนวน

บัณฑิต

ท้ังหมด 

ภาวะการมีงานทำ 

(เปาหมาย ๗๐%) 

จำนวนบัณฑิตท่ีมี

งานทำ 

ความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูใชบัณฑิต 

(เปาหมาย ๓๐%) 

จำนวน

ผูตอบ 
รอยละ จำนวน รอยละ 

จำนวน

ผูตอบ 
รอยละ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๖๗ ๕๗ ๘๕.๐๗ ๔๑ ๗๑.๙๓ ๒๑ ๕๑.๒๒ 

คณะนิติศาสตร ๓๒๓ ๑๖๒ ๕๐.๑๕ ๓๓ ๒๐.๓๗ ๒๔ ๗๒.๗๓ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๕๔๙ ๑๖๘ ๓๐.๖๐ ๘๑ ๔๘.๒๑ ๗๒ ๘๘.๘๙ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๑๙๑ ๑๕๑ ๗๙.๐๖ ๘๑ ๕๓.๖๔ ๔๘ ๕๙.๒๖ 

คณะวิทยาศาสตร ๒๕๒ ๑๙๘ ๗๘.๕๗ ๑๒๘ ๖๔.๖๕ ๖๖ ๕๑.๕๖ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ๑๑๔ ๗๗ ๖๗.๕๔ ๓๘ ๔๙.๓๕ ๒๓ ๖๐.๕๓ 

คณะศึกษาศาสตร ๕๒๐ ๒๑๒ ๔๐.๗๗ ๑๕๖ ๗๓.๕๘ ๑๐๘ ๖๙.๒๓ 

คณะเศรษฐศาสตรและบรหิารธุรกิจ ๗๑๕ ๓๖๗ ๕๑.๓๓ ๑๖๘ ๔๕.๗๘ ๒๐๑ ๑๑๙.๖๔* 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๘ ๔๒.๑๑ ๕ ๖๒.๕๐ 



๙ 

 

สวนงาน/หลักสูตร 

จำนวน

บัณฑิต

ท้ังหมด 

ภาวะการมีงานทำ 

(เปาหมาย ๗๐%) 

จำนวนบัณฑิตท่ีมี

งานทำ 

ความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูใชบัณฑิต 

(เปาหมาย ๓๐%) 

จำนวน

ผูตอบ 
รอยละ จำนวน รอยละ 

จำนวน

ผูตอบ 
รอยละ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

วิทยาลัยนานาชาต ิ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 

รวม ๒,๗๖๔ ๑,๔๑๒ ๕๑.๐๙ ๗๓๕ ๕๒.๐๕ ๕๗๑ ๗๗.๖๙ 

หมายเหตุ * นายจางตอบแบบถามแลว แตบัณฑิตยังไมตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๔.๑  เรื่อง  ผลการหารือแนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

    อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและ

พัฒนาสมรรถนะทางภาษา ปฏิบัติหนาที่แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงใหที่ประชุมวา

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๒ เรื ่อง พิจารณาขอเสนอที่ตองการมอบอำนาจใหคณบดี ผู อำนวยการ สถาบัน/สำนัก  

ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นควรใหมีการพิจารณาทบทวนการมอบอำนาจตามท่ีสวนงานเสนอ จำนวน ๑ 

ประเด็นดังนี้ 

 

เรื่อง/รายการ 
สถานการณ

ปจจุบัน 

ขอเสนอแนะท่ี

ตองการใหเปน 
สวนงานท่ีเสนอ 

หนวยงานท่ี

มอบหมายให

ดำเนินการ 

การบริหารวิชาการ 

๑. การรับนิสิต  ดำเนินการรับนิสิต

ไดและสงตอระบบ

ทะเบียนเมื ่อครบ

เง่ือนไขท่ีเก่ียวของ 

บัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ 



๑๐ 

 

  ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ ไดเชิญผูบริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยรวมหารือใน

แนวทางการดำเนินงานรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

โดยมีขอสรุปจากการหารือ ดังนี้ 

๑. บัณฑิตวิทยาลัยไมไดมีความประสงคในการมอบอำนาจใหมไปยังบัณฑิตวิทยาลัยใน

กระบวนการรับนิสิต ทั้งในสวนของการออกประกาศรับสมัคร และประกาศผลการ

คัดเลือก โดยอำนาจการดำเนินงานดังกลาวยังคงเห็นชอบใหเปนของรองอธิการบดี 

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเชนเดิม 

๒. การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เห็นควรดำเนินการตามแผนการ

ดำเนินงานท่ีกำหนดไวแลว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรับนิสิตในครั้งท่ี ๑ 

๓. กระบวนการดำเนินงานรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา เห็นควรใหมีความยืดหยุนในการ

ดำเนินงานบางขั้นตอนเพื่อความคลองตัวและสะดวกในการหาผูสนใจเขาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ ตัองเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไวในประกาศรับสมัคร 

๔. บัณฑิตวิทยาลัยรับไปเปนผูประสานกับสวนงานวิชาการในการหารือแนวทางการรับนิสิต 

และจะนำขอสรุปมาหารือกับภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการในการดำเนินงานรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๕ ตอไป  
 

ในการนี ้ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ ขอแจงผลการหารือแนวทางการรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๒  เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

      โดยตำแหนง แทนผูท่ีพนจากตำแหนง 

    อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการ

เรียนรู  ปฏิบัติหนาที ่แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงใหที ่ปรชุมทราบวา ตามคำสั่ง 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ี ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๑๑/๒๕๖๓  เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิแทนตำแหนงท่ี

วาง ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกขอความท่ี อว ๘๒๐๒.๐๓/๒๘๑๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

ผ ู ช  วยเลขาน ุการสภาว ิชาการ ลงว ันท ี ่  ๗ ต ุลาคม ๒๕๖๒ ตามข อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยท ักษิณ  

วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดใหแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานสภาวิชาการ 

(๑ คน) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนง (ไมเกิน ๔ คน) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน (ไมเกิน ๘ คน) 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ไมเกิน ๘ คน) กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ (๑ คน) โดยอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดไมเกิน ๓ คน 



๑๑ 

 

    เนื่องดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนง จำนวน ๑ คน คือ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ พนจากตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากปฏิบัติงาน 

ครบวาระ สงผลใหตำแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนงวาง ๑ ตำแหนง 

    ฝายวิชาการ ไดเชิญคณบดีและผูอำนวยการจากสวนงานวิชาการเขารวม

ประชุมเพ่ือสรรหาผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนงแทนผูท่ีพนจากตำแหนง  

เมื ่อวันจันทรที ่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. โดยที ่ประชุมมีมติเสนอคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) เปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน

โดยตำแหนงแทนผูที่พนจากตำแหนง โดยมีวาระทีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหนง

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

    ในการนี ้  ฝ ายว ิชาการขอแจงผลการสรรหากรรมการสภาว ิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนงแทนผูที่พนจากตำแหนง คือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) ตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 

 

มติ รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  ประธานหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะเปลี่ยนแปลงการรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากภารกิจรับนิสิตมาใหคณะดำเนินการรับสมัครเอง ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายและ 

เห็นดวย เพราะเปนการกระจายอำนาจมายังคณะ เพ่ิมความสะดวก และสามารถดำเนินการไดทันที  

 

มติ เห็นชอบใหสวนงานวิชาการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

และเมื ่อรับนิสิตแลวใหแจงบัณฑิตวิทยาลัยและงานทะเบียนเพื ่อทราบและดำเนินการในสวนที ่เกี ่ยวของ  

โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง แนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสด ุ

         สำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื  อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ไดซักซอมความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อการวิจัยและพัฒนา 

สำหรับกรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานผูใหทุนโดยตรง หรือผานหนวยงานตน

สังกัดโดยมีความประสงคใหนักวิจัยโดยตรง  การจัดซื้อจัดจางพัสดุเพ่ือใชในการวิจัยและพัฒนาดังกลาว  

มิใชกรณีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนผูจัดซื้อจัดจาง จึงมิตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  แตอยางใด ความแจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 

๐๔๐๕๒/ว ๑๒๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุสำหรับ

การวิจ ัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มิตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยหนังสือดังกลาวเป็นไปอยางมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล 

โปรงใสและตร วจสอบได   คณะกรรมการบริหารกองทุนว ิจ ัยมหาว ิทยาล ัยท ักษิณ จึงกำหนดแนว

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ วันที่  

๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  และไดใชเปนแนวปฏิบัติการ 

บริหารจัดการของโครงการวิจัย ทั ้งนี ้หลังจากการประกาศใชมาระยะหนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมี

กระบวนการรับฟ ังข อเสนอแนะจากนักว ิจ ัย ซ ึ ่ ง ได  ม ีการสะทอนข อค ิดเห ็นจากน ักว ิจ ัยในฐานะ 

ผูปฏิบัติเพือเสนอแนะการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



๑๓ 

 

ประเด็น การรับฟงขอเสนอแนะจากนักวิจัย ขอมูลคูเทียบ 

๕.๒ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการ 

จางเหมาบริการท่ีมีราคาตอหนวยเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาทตอรายการ ใหนักวิจัย 

หรือหัวหนาโครงการทำบันทึกขอ 

อนุมัติจัดซื้อจัดจางตอผูอำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีผู รวม 

โครงการว ิจ ัยหร ือผ ู ปฏิบ ัต ิงานใน 

มหาวิทยาลัย รวมทำหนาที่ตรวจรับ 

พัสดุ อยางนอย ๒ คน 

 เสนอปรับเปน 

๕.๒ การจัดซื้อวัสด  ุครุภัณฑ และการจาง 

เ หม าบ ร ิ ก า รท ี ่ ม ี ร า ค าต  อหน  ว ย เ ก ิ น 

๑๐๐,๐๐๐ บาทตอรายการ ให น ั กว ิ จ ั ย

หร ือห ั วหน า โครงการทำบันทึกขออนุมัติ

จ ัดซื ้อจ ัดจ างต อสวนงานตนสังก ัดของ

หัวหนาแผนงานวิจัยหรือโครงการว ิจ ัย 

และมีผูรวมโครงการวิจัย หรือผูปฏิบัต ิงาน

ในมหาว ิทยาล ั ย  ร วมทำ หนาที ่ตรวจรับ

พัสดุ อยางนอย ๒ คน 

- ม.ขอนแกน (ขอ ๖.๒) ให 

ว ง เ ง ิ น น ั กว ิ จ ั ย อน ุ ม ั ติ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ขอ ๓๐(๓)) ใหวงเงิน

นักวิจัย อนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท 

ขอ ๗ ใหนักวิจัยหรือหัวหนาโครงการ 

รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

การจัดซื้อจัดจางตามขอ ๖ และเม่ือ 

สิ้นสุดโครงการ ใหนักวิจัยสงสำเนา 

หล ักฐานไปย ังฝ ายการคล ังและ 

ทร ัพยส ิน เพื ่อการตรวจสอบจาก 

หน วยงานภายในและหน วยงาน 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวก คลองตัวตอการ 

ปฏิบัติงาน เสนอปรับเปน 

ขอ ๗ ใหนักวิจัยหรือหัวหนาโครงการ 

รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซ้ือ 

จัดจางตามขอ ๖ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ ให 

นักวิจัยสงสำเนาหลักฐานไปยังสวนงานท่ี 

น ักว ิ จั ยส ั ง กัด เพ ื่ อการตรวจสอบจาก 

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ี 

เก่ียวของ 

- ม.ขอนแกน (ขอ ๘) ให 

ห น .โ ค ร ง ก า ร ว ิ จั ย

รับผิดชอบ จัดเก็บหลักฐาน

การจ ัดซ ื ้ อ  จ ัดจ  างของ

โครงการวิจัย 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

( ข  อ  ๓๒ )  ก า ร จ ั ด เ ก็ บ 

หลักฐานการจาย ใหจัดเก็บ 

รักษาหลักฐานการจายไวใน  

ที่ปลอดภัยอยาใหสูญหาย 

หรือเสียหายเปนระยะเวลา  

ไมนอยกวา ๑๐ ป 

- ม.สงขลานครินทร  

(ขอ ๓.๑. ๒) ใหผูรับทุน

เก็บหลักฐานการจายไว 

เพ่ือหนวยงานที่เก่ียวของ 

สามารถตรวจสอบได 



 ๑๔ 

โดยเรื่องท่ีเสนอผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการ วันท่ี มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ

ประจำ สถาบนั  วิจัย

และ พัฒนา ครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๓ 

วันท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

เห็นชอบการขอปรับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุสำหรับการ 

วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณและใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะและ 

นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยตอไป 

คณะกรรมการ

บริหาร กองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๖

มกราคม 

๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
สำหรับการวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะและนำเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหาร
ระดับสูงตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

 มติ เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามท่ีเสนอ และมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายละเอียดใหสวนงานเขาใจตรงกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง

การมอบอำนาจใหประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดำเนินการตอไป  
 

  ๔.๒  เรื่อง  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  

         ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๗ เดือน (๑ มิถุนายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ทุกปการศึกษา  

ใน ๓ ระดับ ดังนี้ 

   ๑. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรอง ระหวาง นายกสภามหาวิทยาลัย กับ อธิการบดี 

   ๒. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และหนวยงานบริหาร ลงนามคำรับรอง ระหวาง 

อธิการบดี กับ หัวหนาสวนงาน/หนวยงาน 

   ๓. ระดับหลักสูตร ลงนามคำรับรองระหวาง คณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 
 

และกำหนดใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองในระดับมหาวิทยาลัย  

สวนงานวิชาการ สวนงานอื ่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร รอบ ๖ เด ือน ๙ เด ือน และ ๑๒ เด ือน  

ทั้งนี้ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เลื่อนการติดตามรอบ ๖ เดือน เปน รอบ ๗  เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม

๒๕๖๓)  ซึ่งมหาวิทยาลัย  สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร ไดรายงานผานระบบ  

e-SAR TSU เรียบรอยแลว และฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปขอมูลแลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 



 ๑๕ 

สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๗ เดือน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดำเนินงาน จำนวน รอยละ 
ตัวช้ีวัดท้ังหมด ๙๗ ๑๐๐ 
การรายงานผลการเนินงาน   

- รายงานขอมูลผลการดำเนินงาน ๔๕ ๔๖.๓๙ 
- ตัวชี้วัด TSU/SIU ท่ีสวนงานกลางอยูระหวางดำเนินการรวบรวมขอมูล  

ท้ังนี้ สวนงาน/หนวยงานรายงานขอมูลใน e-SAR แลว 
๑๑ ๑๑.๓๔ 

- ตัวชี้วัดท่ีสวนงานกลางอยูระหวางดำเนินการรวบรวมขอมูล ๑๕ ๑๕.๔๖ 
- ตัวชี้วัดท่ีรายงานเม่ือสิ้นปการศึกษา (รายงานปละ ๑ ครั้ง) ๒๖ ๒๖.๘๐ 

การบรรลุเปาหมาย   
- บรรลุเปาหมาย ๒๔ ๕๓.๓๓ 
- ไมบรรลุเปาหมาย ๒๑ ๔๖.๖๗ 
 
  ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๓ รอบ ๗ เดือน (๑ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)  

- ระดับมหาวิทยาลัย  

- ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และหนวยงานบริหาร  

- ระดับหลักสูตร 

๒. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน       

    หนวยงานบริหาร และหลกัสูตร ในประเด็นตอไปนี้ 

-  การรายงานขอมูล ใหครบถวน 

-  ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายไมถึงรอยละ ๕๐ ของคาเปาหมาย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผลการดำเนินงานในรอบ ๗ เดือนเมื่อเทียบคาเปาหมายรายป จะทำใหเห็นผลการดำเนินงาน

ต่ำกวาความเปนจริงเม่ือเทียบกับคาเปาหมายรายไตรมาส  

๒. ตัวชี้วัดบางตัวมีผลการดำเนินงานท่ีต่ำกวาเปาหมาย ควรเรงดำเนินการอยางรวดเร็ว  

๓. การประเมินความผูกพัน ควรเชื ่อมโยงหลายมิติ ใหครอบคลุมถึงวิสัยทัศน ความทุกข  

ความลำบาก เพ่ือจะไดนำผลและพัฒนาเขาสูเปาหมายรวมกัน 
 

มติ เห็นชอบใหผู บริหารกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกำหนด 

 



 ๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

                        - ไมมี - 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


