
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุม ๑๘๔๒๖ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๙. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา     

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู      

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๑๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๑๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  แกวออน) 

๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกา...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๒. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน    

   (อาจารย ดร.พลากร  บุญใส...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๓๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๔. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

 
 

ผูไมมาประชุม 

๑ รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๒ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๓ ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย      ติดภารกิจอ่ืน  

  (อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๔ ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา รักษาการแทนรองผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฝายบริหาร 

๒. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย   หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

    ๑.๑.๑  เรื่อง  กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

   สำน ักพระราชว ัง แจ งให มหาว ิทยาล ัยทราบว า สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแก

ผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ 
 

ปการศึกษา วันท่ี สถานท่ี 

๒๕๖๑ - 

๒๕๖๒ 
๑๔ และ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ 

หอเปรมดนตรี  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๒๕๖๓ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

มติ รับทราบ  

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง   การจัดประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติ  

                    “วิทยาการสุขภาพและการกีฬา” ครั้งท่ี ๕  

                    The 5th National and International Conference  

                              on Health and Sports Science  

 

    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับหนวยงาน 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วิทยาการสุขภาพและการกีฬา” 

ครั้งท่ี ๕ The 5th National and International Conference on Health and Sports Science ระหวางวันท่ี 

๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

กิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย Keynote Speaker โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ  

และนายแพทยสุเทพ เพชรมาก การสัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน ๓ นาที 

การประกวดนวัตกรรมสังคมทางดานสุขภาพและการกีฬา เปนตน พรอมนี ้ ไดเชิญชวนทุกคณะเขารวม 

และสงนิสิตเขารวมกิจกรรม 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ  



 ๕ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง  การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 

    สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับสถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

และสถาบ ันส ุวรรณภ ูม ิ  จ ัดส ัมมนาทางว ิชาการและนำเสนอบทความทางว ิชาการระด ับนานาชาติ   

“สถานภาพความรูเอกสารตัวเขียนกับมนุษยชาติ สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ในสังคมไทย” ระหวางวันที่ 

๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากเลขานุการ 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

   และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗  

    มกราคม ๒๕๖๕ 

     

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

ที่ประชุม แจงใหที ่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบ 

  

 

 

 

 

 



 ๖ 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิทยาศาสตร 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง  การตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย-โรงเรยีนในโครงการ วมว.ระยะท่ี ๓ 

 

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ได มาตรวจเย ี ่ยมมหาว ิทยาล ัย-โรงเร ียนในโครงการ วมว. ระยะที ่  ๓ เม ื ่อว ันที ่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕  

โดยมีการลงเจตจำนงสนับสนุนเปนระยะเวลา ๒๐ ป ทั้งนี้ คณบดีไดขอบคุณผูบริหารและคณะที่สนับสนุน 

และใหความรวมมือในการผลิตนักเรียน วมว. 

 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๔.๒ เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี ๑๓ 

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

ในเครือเทางาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ ๑๓  ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การประชุมดังกลาวมีผูสมัครเขารวม จำนวน ๔๙๕ คน  

มีการเสนอบทความ จำนวน ๒๙๙ บทความ  

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 

๑.๒.๕.๑ เรื่อง  โครงการพัฒนาคณาจารย เพ่ือการเขาสูตำแหนงวิชาการ 

            ดวยผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

 

     คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย  

เพื ่อการเขาสู ตำแหนงวิชาการดวยผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ เมื ่อวันที ่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  

ในรูปแบบ Online ผานโปรแกรม Cisco Webex มหาวิทยาลัยทักษิณ และรูปแบบ Onsite ณ หองประชุม

คณะศิลปกรรมศาสตร ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยากร โดยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ/ประธาน กพว. มหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย ดร.วีรชาติ เปรมานนท   

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุ น  วิทยาลัยดนตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต/กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ รับทราบ 



 ๗ 

    ๑.๒.๖  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 

      ๑.๒.๖.๑ เรื่อง  กิจกรรมการประชาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตร 
  

     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเชิญผูบริหารโรงเรียน 

ในจังหวัดพัทลุง จำนวน ๒๗ โรงเร ียนมารวมรับฟงการประชาสัมพันธหล ักส ูตรคณะว ิศวกรรมศาสตร  

เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน เปนวิทยากรบรรยาย  

     ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ

หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดทำในภาพรวมและใหกระจายใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

 

มติ รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  เกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

         และการประเมินหัวหนาสวนงาน 
 

 

   ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอวาระตอที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหาร

ระดับสูง เพื่อพิจารณา เกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

เมื ่อวันที ่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕  

เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติ มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมหัวหนาสวนงานวิชาการ

เพ่ือพิจารณาเกณฑการประเมินสวนงานวิชาการรวมกัน โดย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมหัวหนาสวน

งานวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณา ใน ๒ ประเด็นและ 

ผลการประชุม ดังนี้ 



 ๘ 

ประเด็นการประชุม ผลการประชุม 

๑. การกำหนดชวง

คะแนนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน   

( EdPEx) เพ่ือใชประเมิน

สวนงานวิชาการ ป

การศึกษา 2564 

ผลการประเมินคุณภาพองคกร 

ตามแนวทางEdPEx 

คะแนน 

๑๐๑-๒๐๐ คะแนน เทียบบัญญัติไตรยางค  

(๒๐๐ คะแนน เทากับ ๕

คะแนน)  

นอยกวา/เทากับ ๑๐๐ คะแนน ๒.๕๐ คะแนน 
 

 

๒.การประเมินหัวหนา

สวนงานวิชาการ 
องคประกอบการประเมิน 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐ 

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR)   ๓๐ 

- ผลการประเมินคุณภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx  ๒๐ 

- ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของ

สวนงาน 

๒๐ 

๒. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. การกำหนดคะแนนผลการประเมินคุณภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx เพื ่อใชประเมิน 

สวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. องคประกอบการประเมินหัวหนาสวนงาน/หนวยงาน ดังนี้ 
 

องคประกอบการประเมิน 
สวนงาน

วิชาการ 

สวนงาน

อ่ืน 

หนวยงาน

บริหาร* 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR)   ๓๐ ๕๐ ๗๐ 

- ผลการประเมินคุณภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx  ๒๐ - - 

- ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของสวนงาน ๒๐ ๒๐ - 

๒. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

หมายเหตุ * การประเมินหัวหนาหนวยงานบริหารเหมือนปการศึกษา ๒๕๖๓ 
    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 



 ๙ 

 

มติ  

๑. เห็นชอบการกำหนดคะแนนผลการประเมินคุณภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx  

เพ่ือใชประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา

คิดสูตรการเทียบบัญญัติไตรยางคในชวงผลคะแนน ๑๐๑-๒๐๐ ใหชัดเจน 

๒. เห็นชอบองคประกอบการประเมินหัวหนาสวนงาน/หนวยงานตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  

        ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน 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 สวนงาน

วิชาการ สวนงานอ่ืน หนวยงานบริหาร และหลักสูตร รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ในสวนของการติดตาม

รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕) ซ่ึงกำหนดใหรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับ กำหนดวันรายงาน 

- สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน หนวยงานบริหาร และหลักสูตร ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- มหาวิทยาลัย ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ท้ังนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปขอมูลโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

- ระดับมหาวิทยาลัย  

- ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และหนวยงานบริหาร  

- ระดับหลักสูตร 

๒. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน 

หนวยงานบริหาร และหลักสูตร เพ่ือนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานใหเปนไปตาม

เปาหมาย 



 ๑๐ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับการนำเสนอขอมูลระดับหลักสูตร ควรจำแนก

หลักสูตรรวมระหวางคณะใหชัดเจน เพ่ือคณะจะไดนำขอมูลไปใชประโยชนตอไป 

 

 มติ  มอบผูบริหารกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการดำเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  เรื่อง  การตอบแบบสำรวจมหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happinometer) 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร สอบถามขอมูลเกี ่ยวกับการตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแหง

ความสุข (Happinometer) ที่มีการระบุชื่อผูวิจัยในแบบสอบถาม ซึ่งไดรับการชี้แจงวา แบบสำรวจดังกลาวเปน

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล แบบสอบถามไดปรับใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ใชประโยชนจากแบบสอบถามดังกลาว โดยสามารถใชเทียบวัดกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได ท้ังนี้ หากคณะมีความประสงค

จะจัดทำเครื่องมือเพ่ือวัดผลในเรื่องดังกลาว สามารถกำหนดเครื่องมือใหสอดคลองกับคณะได 

 

 มติ รับทราบ 

 

๕.๒  เรื่อง  การผอนชำระคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร สอบถามขอมูลการผอนชำระคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตเปนรายงวด 

เนื่องจากนิสิตไมไดรับทราบขอมูล ซ่ึงไดรับการชี้แจงวา ในทางปฏิบัติ นิสิตสามารถทำบันทึกมาถึงผูมีอำนาจอนุมัติได 

 

 มติ ควรจัดทำเปนประกาศโดยกำหนดเงื่อนไขและมาตรการใหชัดเจน และนำเขาที่ประชุมท่ีเกี่ยวของ

พิจารณาตอไป 
 

๕.๓  เรื่อง  การสนับสนุนคาอินเตอรเน็ตใหกับนิสิต 

 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาตร หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนคาอินเตอรเน็ตใหกับนิสิต 

คณะศิลปกรรมศาสตรกรณีนิสิตเขามา On-site ภายในมหาวิทยาลัย ซึ ่งไดรับการชี ้แจงวา มหาวิทยาลัยได

ดำเนินการสนับสนุนโดยการโอนเงินใหนิสิตแลวในภาคการศึกษาปจจุบัน ทั้งนี้ หากคณะมีความจำเปนสามารถ

เบิกจายกับงบประมาณของคณะได 

 

 มติ รับทราบ 



 ๑๑ 

๕.๔  เรื่อง  การปฏิบัติงาน Work From Home  

 

ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน Work From 

Home ของบุคลากรสายสนับสนุนกรณีปฏิบัติงานที่บานเนื่องจากเปนบุคคลกลุมเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ซึ่งไดรับการชี้แจงวา มหาวิทยาลัยมีระบบการมอบหมายงานรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

อยู แลว ลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนแตละสวนงานจะมีความแตกตางกัน การกำหนดบุคลากร 

เขาปฏิบัติงานท่ีทำงานเปนมาตรการของแตละสวนงาน  

 

 มติ รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

   

   

 

 
 

 

 

 


