
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๔.๔๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร)์ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์น้อม  สังขท์อง...รักษาการแทน) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (อาจารย์ ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ...ปฏิบัติหน้าที่แทน)  
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 

๑๕. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี) 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
      (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๖. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน     
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจอ่ืน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   - ไม่มี - 
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน  
                           ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงาน 
 

       จากการดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๙ ในระดับส่วนงาน มีอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับส่วนงาน จํานวน ๔ คน ดังน้ี 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์ 
๒. คณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ภิญโญศุภสิทธ์ิ 
๓. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี 
๔. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธ์ิ  

กล่อมเกล้า 
ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการสรุปรายช่ืออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียน

การสอน ระดับส่วนงาน เพ่ือแจ้งไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลในการจัดทําประกาศในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและมอบประกาศนียบัตรและเชิดชูเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒   เรือ่ง  รายงานสถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                        
                          ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

        ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

         มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน ๙๗ หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่แจ้งปิดแบบมีเง่ือนไข จํานวน ๕ หลักสูตร หลักสูตรใหม่ที่ ยังไม่รับนิสิต  
จํานวน ๒ หลักสูตร โดยเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด ๘๘ หลักสูตร 



 ๔

  ทั้งน้ี ได้แบ่งสถานะหลักสูตรออกเป็น ดังน้ี 
๑. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการอนุมัติโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว หลักสูตรยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ จํานวน ๔ หลักสูตร แบ่งเป็น 
 

คณะ 
จํานวนหลักสูตร 
ท่ีต้องปรับปรุง 

ส่งฝ่าย
วิชาการแล้ว 

ผ่าน
คณะกรรมการ 
ประจําคณะแล้ว 

(รอส่ง) 

ยังไม่ดําเนินการ
เสนอเข้ากรรมการ

ประจําคณะ/ 
ไม่รายงาน 

๑. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๐ ๐ 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ ๑ ๐ ๐ 
๓. คณะศึกษาศาสตร์ ๑ ๑ ๐ ๐ 
๔. วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ๐ ๐ ๑ 

รวม ๔ ๓ ๐ ๑ 
 

๒. หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงเพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔๘ หลักสูตร ซึ่งต้อง
ดําเนินการส่งหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แบ่งเป็น 

 

คณะ 
จํานวนหลักสูตร 
ท่ีต้องปรับปรุง 

ส่งฝ่าย
วิชาการแล้ว 

ผ่าน
คณะกรรมการ 
ประจําคณะแล้ว 

(รอส่ง) 

ยังไม่ดําเนินการ
เสนอเข้ากรรมการ

ประจําคณะ/ 
ไม่รายงาน 

๑. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๓ ๓ ๐ ๐ 
๒. คณะนิติศาสตร์ ๑ ๐ ๑ ๐ 
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘ ๕ ๑ ๒ 
๔. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๕ ๐ ๕ ๐ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์ ๑๔ ๐ ๘ ๖ 
๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓ ๐ ๑ ๒ 
๗. คณะศึกษาศาสตร์ ๑๑ ๒ ๑ ๘ 
๘. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๓ ๐ ๐ ๓ 

รวม ๔๘ ๑๐ ๑๗ ๒๑ 
 
 
 
 



 ๕

  ในการนี้ มีหลักสูตรที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงเพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนดําเนินงาน
ในกระบวนการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕๒ หลักสูตรตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ และ ๒ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่และหลักสูตรเดิม รวมทั้งหลักสูตรต่างระดับ ควรต้องมีความชัดเจน 
   

มติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รับไปหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณะเพ่ือจัดทําแผน
เวลาร่วมกัน 
 

๑.๒.๑.๓   เรือ่ง   สรุปสถานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
                     ประจําหลกัสูตร 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้หมาะสมมีคุณภาพสอดรับกับพลวัตของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีความแตกต่างกันขึ้นกับจุดเน้นของสาขาวิชาการและ
วิชาชีพต่าง ๆ และตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทุกหลักสูตรต้องดําเนินการให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทําสรุปสถานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

 

คณะ 
หลักสูตร
ท้ังหมด 

อาจารย์
ครบเป็น
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์ไม่
ครบไม่เป็น
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร
ปิด 

เหตุผลท่ีอาจารย์ 
ไม่เป็นตามเกณฑ์ 
เป็น

หลักสูตร
ต่างระดับ 

จํานวน 
อาจารย์ 
ไม่ครบ 

๑. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๕ ๒ ๓ - ๓ - 
๒. คณะนิติศาสตร์ ๑ - ๑ - ๑ - 
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๘ ๗ ๑๐ ๑ ๗ ๓ 
๔. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๕ ๕ - - - - 
๕. คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑๘ ๑ ๑ ๑ - 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔ ๓ ๑ - ๑ - 



 ๖

คณะ 
หลักสูตร
ท้ังหมด 

อาจารย์
ครบเป็น
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์ไม่
ครบไม่เป็น
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร
ปิด 

เหตุผลท่ีอาจารย์ 
ไม่เป็นตามเกณฑ์ 
เป็น

หลักสูตร
ต่างระดับ 

จํานวน 
อาจารย์ 
ไม่ครบ 

๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ๕ - - - - 
๘. คณะศึกษาศาสตร์ ๒๗ ๑๕ ๙ ๓ ๖ ๓ 
๙. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๕ ๔ ๑ - ๑ - 
๑๐. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ๕ ๔ - ๑ - - 
๑๑. วิทยาลัยนานาชาติ ๒ ๒ - - - - 

รวม ๙๗ ๖๕ ๒๖ ๖ ๒๐ ๖ 
 

หมายเหตุ   หลักสูตรปิดไม่นํามารวมในจํานวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับสถานะจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจไม่สอดคล้องกับ 
การรายงานผลข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

 
 

มติ รับทราบ 
 

 

๑.๒.๑.๔   เรือ่ง    สรุปผลการดําเนนิการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
                                ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

    ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโครงการต่าง ๆ สรุปผลการดําเนินการ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 

วิทยาเขต/คณะ 
       ๑ 
    แผนรับ 

๒ จํานวนรวม 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ใน
โครงการต่าง ๆ 

๓   จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลอืก

โครงการโควตา  
ผู้มีความสามารถ

ด้านศิลปะ 

    ๒ + ๓ 
     รวม 

 ร้อยละผู้ยืนยัน 
สิทธิ์ต่อแผนรับ 

วิทยาเขตสงขลา      ๒,๒๑๐ ๖๖๙ ๙ ๖๗๘ ๓๐.๖๘ 
- คณะศึกษาศาสตร์ ๕๐๐ ๒๒๑ ๙ ๒๓๐ ๔๖.๐๐ 
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๔๖๐ ๑๐๗ - ๑๐๗ ๒๓.๒๖ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๔๕ ๑๐๘ - ๑๐๘ ๑๖.๗๔ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๐๕ ๑๒๑ - ๑๒๑ ๕๙.๐๒ 
- คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ ๑๑๒ - ๑๑๒ ๒๘.๐๐ 



 ๗

วิทยาเขต/คณะ 
       ๑ 
    แผนรับ 

๒ จํานวนรวม 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ใน
โครงการต่าง ๆ 

๓   จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลอืก

โครงการโควตา  
ผู้มีความสามารถ

ด้านศิลปะ 

    ๒ + ๓ 
     รวม 

 ร้อยละผู้ยืนยัน 
สิทธิ์ต่อแผนรับ 

วิทยาเขตพัทลุง ๑,๐๙๐ ๓๘๘ - ๓๘๘ ๓๕.๖๐ 
- คณะนิติศาสตร์ ๑๒๐ ๒๘ - ๒๘ ๒๓.๓๓ 

- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๘๐ ๖๖ - ๖๖ ๓๖.๖๗ 
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๕๐ ๙๖ - ๙๖ ๓๘.๔๐ 

- คณะวิทยาศาสตร์ ๔๖๐ ๑๙๘ - ๑๙๘ ๔๓.๐๐ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐ - - - ๐.๐๐ 

รวมท้ัง ๒ วิทยาเขต ๓,๓๐๐ ๑,๐๕๗ ๙ ๑,๐๖๖ ๓๒.๓๐ 
หมายเหตุ (โครงการต่าง ๆ ) 
A โครงการโควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม     H โครงการเพชศิลป์ 
B โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ คร้ังที่ ๑     I  โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
C โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ      J โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปะ 
D โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม 
E โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นพัทลุง 
F โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
G การรับนิสิตภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔) 

 
มติ รับทราบ  

 
 ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 

๑.๒.๒.๑   เรื่อง  โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน :  
                               จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 

 

   
      ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการสนับสนุนทุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดําเนินงานโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
แบบย่ังยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นภาคีเครือข่ายดําเนินกิจกรรมร่วมกันตามแผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ
แห่งประเทศไทย จึงกําหนดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นเครือข่าย ๔๐ แห่ง  
 
 



 ๘

      ในการน้ี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ  
กับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการดําเนินงานรอบท่ี ๒ 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในภาพรวมให้
สําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ในปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ๔ ข้อ ในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ คะแนนเฉล่ียความผูกพันองค์กร ร้อยละ ๘๐ คะแนนเฉลี่ยรวมสมดุลแห่งชีวิต  
ร้อยละ ๗๐ และคะแนนเฉลี่ยรวมความสุข ร้อยละ ๗๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการสํารวจ
ความสุขของบุคลากร ปีละ ๑ ครั้ง ด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER แบบออนไลน์ โดยกําหนดช่วงเวลา 
ในการสํารวจแบบออนไลน์ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยการเผยแพร่ข้อมูลและผลการสํารวจภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือน้ี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุขของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ทําหน้าที่จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลความสุขของบุคลากรเป็นความลับ และจะไม่เผยแพร่
ข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้จากการสํารวจแก่สาธารณะ แต่จะนําเสนอผลในภาพรวม รวมท้ังนําส่ง
ข้อมูลคืนให้มหาวิทยาลัยในรูปแบบซีดี  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
   

 

 

มติ รับทราบ 
 

  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ 
๑.๒.๓.๑   เรื่อง  รายงานการส่งสรปุข้อมูลการลงเวลาการปฏิบัติงานของบคุลากร 
   

                 ตามที่ที่ประชุมคณบดี ผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้เคยมีมติกําหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ดําเนินการสรุปผลการลงเวลา 
การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลในแต่ละสัปดาห์ และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําหนังสือ
ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานรายงานสรุปผลการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดแต่ละสัปดาห์เสนอต่อ
อธิการบดีผ่านฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการ น้ัน 

                 ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้สรุปข้อมูลระบบการลงเวลา 
การปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วนงาน/หน่วยงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติการลงเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
ทั้ งบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุน  ทั้ งแบบการลงลายมือ ช่ือ  และการบันทึ กลาย น้ิ วมื อ  
(ระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาและระบบของส่วนงาน) ดังน้ี 

 
 



 ๙

- การลงลายมือช่ือ จํานวน ๒๒ ส่วนงาน/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๗ 
- การบันทึกลายน้ิวมือ (ระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนา) จํานวน ๔ ส่วนงาน/หน่วยงาน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ 
- การบันทึกลายน้ิวมือ (ระบบของส่วนงาน) จํานวน ๕ ส่วนงาน/หน่วยงาน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓    
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเก่ียวกับการลงลายมือช่ือ 
ให้ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอทุกหน่วยงาน 

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  การรายงานการขึ้นทะเบยีนครุภัณฑ์ 
 

      ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดทําระบบ 
การคุมทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผล
การข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฎว่า มีหลายส่วนงาน/หน่วยงานยังไม่รายงานข้อมูล
มายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือผู้บริหารกําชับผู้รับผิดชอบและจัดส่งข้อมูลมาด้วย 

 
มติ รับทราบ 

 
  ๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

๑.๒.๕.๑   เรื่อง  งบประมาณโครงการด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ  
                                              พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

การดําเนินการด้านการบริการวิชาการ ขณะนี ้อยู ่ในระหว่างการรอประกาศ 
การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งจะดําเนินการจัดทําโครงการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๙  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓๒-๓๓ 
เดิม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
     เป็น  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
  (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
  และเปลี่ยนจากผู้ไม่มาประชุม เป็น ผู้เข้าประชุม 
  

๒. หน้าที่ ๑๐    บรรทัดที่ ๒๔   
เดิม  University Banding 
เป็น  University Branding 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี - 

 
 



 ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


