
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช  อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
ผู้เขา้ประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร)์ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (อาจารย์ ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง...รักษาการแทน) 
๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์...รักษาการแทน) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๑๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 
๑๓. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์    

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 
๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี...รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๓. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน     

      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   ติดภารกิจอ่ืน  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  

๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ    ติดภารกิจอ่ืน   
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง  สรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
                                                เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  
                                                ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
                                                จากคณะศึกษาศาสตร์ และภายใต้ความร่วมมือการผลิตบัณฑิต 
                                                ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ 
                                                และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
   ตามที่ ได้มีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ น้ัน ปรากฎว่านิสิตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ และภายใต้ความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระหว่างคณะศึกษาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สามารถสอบได้เป็นลําดับที่ ๑ จํานวน ๑๗ คน และสอบได้ลําดับที่ ๒-๑๐ จํานวน ๘๓ คน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๑) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติ รับทราบ  
 

   ๑.๑.๒  เรื่อง  การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) 
    

   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
และประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดพังงา โดยการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) ยังมีหลายเรื่องที่จะต้องนํามา
หารือและรับข้อเสนอแนะต่อไป  ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมการทําวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
๒. โครงสร้างการบริหารคณะโดยมีภาควิชาและไม่มีภาควิชา 

 

มติ รับทราบ  



 ๔

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ  
                           ประจําปี ๒๕๕๙ 
 

                  ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีนโยบายในการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการวิจัย และสร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็น 
ผู้ที่มีจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ  โดยการดําเนินการพิจารณารางวัล 
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เพ่ือคณะ/หน่วยงาน จะได้ดําเนินการ 
ประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทต่างๆ  ซึ่งมีส่วนในการสร้างช่ือเสียง 
ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป 
 

ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี ๒๕๕๙ 
 

ประเภทรางวัล 
ผลการพิจารณา 

ระดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้ได้รับรางวัล 
๑. รางวัลผลงานวิจัยพ้ืนฐาน   
    ดีเด่น 

รางวัลดีเด่น
  

สารยับย้ังเอนไซม์โปรติเนสจากไข่ปลาทูน่า
พันธ์ุครีบเหลือง (Thunnus albacores) : 
การทําบริสุทธ์ิ การจําแนกคุณลักษณะ
และการประยุกต์ใช้สําหรับการปรับปรุง
คุณภาพซูริมิ   

รศ.ดร.สรรพสิทธ์ิ  กล่อมเกล้า    
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน  

รางวัลดีเด่น การสกัดและจําแนกคุณสมบัติของคอลลา
เจนและเจลาตินจากหนังปลากรายและ
การเติมเจลาตินในไส้กรอกไก่   

อาจารย์ ดร.พณัฐ  กิตติพัฒนบวร  
สังกัด คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน   

๒. รางวัลผลงานสร้างสรรค ์
    และนวัตกรรมดีเด่น 

รางวัลดีเด่น มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤตท่ีทํางานบน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

อ. ดร.ศุภลักษณ์  อําลอย     
หัวหน้าโครงการ 
อ.ดร.ปกรณ์  ปรีชาบูรณะ     
ผู้ร่วมวิจัย    

๓. ผลงานวิจัยรับใช้สังคม   
   ดีเด่น 

                                -ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล- 

 
 
มติ รับทราบ  

 
 
 



 ๕

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๗               
                              ประจําปี ๒๕๖๐ และการประชมุวิชาการระดับชาติด้าน  
                            บริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ ๓ 

 

         ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  (วช .) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .)  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท .)  
ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๐ และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย ๔.๐ “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : 
Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" ขึ้น ระหว่างวันที่  ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมบีพี  
สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
จึงรายงานผลการดําเนินการจัดประชุมวิชาการต่อที่ประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สถานที่จัดแสดงโปสเตอร์ควรจัดในห้อง 
ที่มีสภาพอากาศไม่ร้อน มีเครื่องปรับอากาศ และควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้ากรณีมีการยกเลิก
กิจกรรมในโปรแกรม 
 

มติ รับทราบ  
 
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

๑.๒.๒.๑   เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการจัดสถานท่ีรองรับนักกีฬา 
     ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

  
    ตามที่ จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ น้ัน ทางจังหวัดสงขลา ได้ขอความอนุเคราะห์ห้องพักสําหรับนักกีฬากับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเรื่องดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับได้ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
 

มติ รับทราบ  
 
 



 ๖

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๓.๑   เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม  
ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี 
จํานวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี น้ัน 

จากการเข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า มหาวิทยาลัย
ไม่ได้จัดส่งสําเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลาทราบทุกไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายให้ทุกส่วนงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรายการท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
ราคาเกิน ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ทุกรายการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ส่งไปยังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
และต้องดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนงานจัดทําขึ้น และให้รายงานผลการดําเนินการตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้างทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําการสุดท้ายของไตรมาสน้ัน ๆ  
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓.๒   เรื่อง  การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เพ่ือนํามาตรวจสอบ

คํานวณค่าเสื่อมราคา น้ัน ปรากฎว่า ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานข้อมูลไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจริง  
ทําให้การคํานวณค่าเสื่อมราคาผิดพลาด จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

มติ รับทราบ  
     
 
 

 
 
 
 

 



 ๗

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๙  บรรทัดที่ ๗-๑๓ ดังน้ี 

๑. เดิม 
ข้อ ๓ ควรมีการทบทวนการกําหนดภาระงานสอนที่สูงขึ้น เพราะอาจารย์จะมุ่งเน้น 

การสอนมากเกินไป จนไม่ได้ไปมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการ
บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ที่ส่วนกลาง จะทําให้คณะมีความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาเอกเพ่ิมขึ้น 

เป็น 
ข้อ ๓ ทบทวนการเบิกค่าสอนเกินโดยไม่จํากัดช่ัวโมงสูงสุดที่เบิกได้ เพราะจะทําให้ 

หลักสูตรอ่อนแอทางวิชาการ เน่ืองจากอาจารย์อาจมุ่งเน้นการสอนกระทั่งไม่ได้
พัฒนาผลงานวิชาการ 

 
๒. เดิม 

ข้อ ๔ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการให้แก่คณะที่รับผิดชอบ 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

     เป็น 
     ข้อ ๔  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการและค่าสอนให้แก่คณะ 

ที่รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

๓. เดิม 
มติ  รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือร่วมกับผู้เก่ียวข้อง 

   เพ่ือการจัดการบริหารงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เป็น 
มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือร่วมกับผู้เก่ียวข้อง 

เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณ ภาระงาน และบุคลากรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
 



 ๘

  นอกจากน้ี ที่ประชุมได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุมในรายช่ือผู้เข้าประชุม เพ่ิมเติม ดังน้ี 
๑. เดิม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       

  (อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
เป็น  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

(อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์...รักษาการแทน) 
 
 

๒. เดิม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

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

 
มติ รับรองโดยมีการแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
    ๔.๑   เรื่อง  หารือการปรับเปลีย่นสัดส่วนภาระงานของคณาจารยป์ระจํา 
 
 ตามความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่งวิชาการ  
ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ช่ัวโมง ดังน้ี  
 ๑. ภาระงานสอน 
 ๒. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 
 ๓. ภาระงานบริการวิชาการ 
 ๔. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๕. ภาระงานอ่ืนๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  
 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านตาม (๑) ถึง (๕) 
และวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสถาบัน 



 ๙

                    และ ข้อ ๗  ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  มาตรฐานภาระงาน 
ขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดให้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยต้องมี
ภาระงานขั้นตํ่ารวมทุกด้าน  ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย ภาระงานสอน  ภาระงานวิจัย
และงานวิชาการอ่ืน  ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต  
และภาระงานอ่ืนๆ   กรณีมีเหตุผลความจําเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจกําหนดให้คณาจารย์ประจํามีภาระงานสอน
น้อยกว่าที่ กําหนด  โดยใช้ภาระงานอ่ืน หรือภาระงานท่ีมอบหมายเป็นกรณี พิเศษทดแทนภาระงานสอน  
เป็นการเฉพาะรายก็ได้ โดยมีรายละเอียดสัดส่วนภาระงานดังตาราง  
  

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา 
 
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของ

คณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ภาระงานเดิม ภาระงานใหม่ที่เสนอ หมายเหตุ 

ข้อ ๗   กําหนดให้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยต้องมีภาระงานข้ันตํ่ารวมทุกด้าน   ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 
(๑)   ภาระงานสอน  
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 
ของภาระงานข้ันตํ่า 
หรือไม่น้อยกว่า ๕๖๗ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของ
ภาระงานข้ันตํ่า หรือไม่น้อย
กว่า ๔๔๑ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

ลดจากเดิม 
ร้อยละ ๑๐ 

(๒ )   ภาระงาน วิจัยและงาน
วิชาการอ่ืน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของภาระงานข้ันตํ่า 
หรือไม่น้อยกว่า ๑๒๖ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ภาระงานข้ันตํ่า หรือไม่น้อย
กว่า ๑๒๖ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

เท่าเดิม 

(๓)  ภาระงานบริการวิชาการ 
ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนา
นิสิต และภาระงานอ่ืนๆ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของภาระงานข้ันตํ่า 
หรือไม่น้อยกว่า ๒๕๒ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
ภาระงานข้ันตํ่า หรือไม่น้อย
กว่า ๒๕๒ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

เท่าเดิม 

รวมภาระงาน (๑)+ (๒)+ (๓) ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๖๕ ลดจากเดิม 
ภาระงานที่เหลือ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๕ เพ่ิมจากเดิม 
 



 ๑๐ 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) จึงเสนอท่ีประชุม
เพ่ือหารือการกําหนดสัดส่วนภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางเพ่ิมเติม โดยการกําหนดภาระงานให้ เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่น สายสอน  

อาจไม่ต้องเน้นการทําวิจัย และสายวิจัย ไม่ต้องเน้นการสอน หากแยกกันชัดเจน จะเป็นแนวทางให้
คณะไปบริหารจัดการง่ายขึ้น และสามารถยืดหยุ่นได้ เน่ืองจากบางคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน  
แต่ทั้งน้ี คณะจะต้องดูภาระงานของแต่ละคนโดยต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 

๒. การกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของบางคณะ เช่น คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จะต้องสอดคล้องกับที่
สภาวิชาชีพกําหนด 

๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ซึ่งมุ่งเน้นการทําวิจัย หากสัดส่วนของอาจารย์
ที่ทําวิจัยยังน้อยอยู่ อาจไม่สอดคล้องกัน 

๔. การกําหนดสัดส่วนภาระงานด้านการสอนและวิจัยให้ชัดเจน อาจจะเป็นก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนางานวิจัย เพราะหากปลดล็อคในเร่ืองดังกล่าว จะทําให้คนที่ ถนัดในงานวิจัย  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕. หากลดภาระงานสอนของอาจารย์ให้น้อยลง และกําหนดให้อาจารย์ไปมุ่งเน้นการทําวิจัยมากขึ้น  
จะส่งผลต่อการหาอาจารย์ พิ เศษ  ต้นทุนจะเพ่ิมขึ้น  การมุ่ งเน้นทําวิจัย  จะได้ผลตอบแทน 
ทั้งแหล่งเงินทุน และผลงานก็สามารถนําไปเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ แต่ในขณะที่การสอน  
หากมีการสอนเกินที่ กํ าหนด  จะได้ค่ าตอบแทนเพียงตามที่ มหาวิทยาลัย กําหนดเท่ า น้ัน  
ดังน้ัน การกําหนดภาระงานท้ังงานสอนและวิจัย จะต้องให้สมดุลกัน เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิต รวมทั้งการวิเคราะห์อัตรากําลัง จะใช้ภาระงานด้านวิจัยมากําหนดด้วยหรือไม่ และควรคํานึง
ของการจัดกลุ่มของห้องเรียนเพ่ือให้ตอบสนองในเร่ืองดังกล่าว 

๖. ควรคํานึงถึงบริบทของคณะ เน่ืองจากแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน หากคณะที่มีนิสิตมาก การสอน
ยังคงมีความสําคัญ แต่ในขณะที่บางคณะมีนิสิตน้อย อาจมุ่งเน้นการทําวิจัยได้ 

๗.  ภาระงานด้านการสอนและด้านการวิจัย ต้องควบคู่กัน เสนอแนวทางให้เลือกตามอัตราส่วนงานสอน 
ต่องานวิจัย เป็น  ๒๐ : ๘๐ หรือ ๘๐ : ๒๐  หรือ  ๕๐ : ๕๐  เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัย 

มติ  
๑. มอบคณบดีสํารวจหรือหารือร่วมกับคณาจารย์ในคณะถึงรูปแบบในการกําหนดความสนใจภาระงาน

ของคณาจารย์ โดยอาจกําหนดสัดส่วนประเภทภาระงาน (Track) เช่น สายเน้นสอนและสายเน้นวิจัย 
หรือการกําหนดสัดส่วนภาระงานข้ันตํ่าให้ยืดหยุ่น และเสนอความคิดเห็นเพ่ือเป็นวาระสืบเน่ือง 
ในการประชุมต่อไป 

๒. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 



 ๑๑ 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑  เรื่อง  การกําหนดให้ส่วนงานวิชาการมี/ไม่มีการจัดต้ังหน่วยงานภายในเป็นภาควิชา 
 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 

เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และส่งผลให้ส่วนงานวิชาการที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีภาควิชาและถูกยุบเลิกเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่วนงานวิชาการท่ีจัดต้ังขึ้น 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยก่อนการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่มีภาควิชา  

 

ข้อดี/ข้อจํากัดของการมีสาขาวิชา 
 

ข้อดี ข้อจํากัด 
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยไม่มี
กรอบของภาควิชาเป็นอุปสรรค ภายใต้การรวม
บริการประสานภารกิจของคณะ ซึ่งเป็นแนวคิดการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

ประธานสาขาวิชาไม่ถือเป็นตําแหน่งประเภท
อํานวยการ หรือประเภทบริหาร ไม่มีอํานาจทางการ
บริหาร และการบังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบ
เฉพาะการบริหารงานวิชาการ เป็นอุปกรรคต่อการมี
ส่วนร่วมกับผู้บริหารคณะในการขับเคล่ือนคณะไปสู่
เป้าหมาย 

 
ข้อดี/ข้อจํากัดของการมีภาควิชา 

 

ข้อดี ข้อจํากัด 
๑. เพ่ิมประสิท ธิภาพในการบริหารงาน  และ

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิชาการของส่วน
งาน วิชาการ  เน่ื อ งจากหั วห น้ าภาค วิชา  
มี อํานาจทางบริหารและการบังคับบัญชา  
มีส่วนรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารคณะในการ
ผลักดันหรือขับเคลื่อนงานวิชาการของคณะ
ไปสู่เป้าหมาย 

เป็นอุปสรรคในการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้การ
รวมบริการประสานภารกิจของคณะ ซึ่งเป็นแนวคิด
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับ 

๒. สามารถสร้าง/เตรียมผู้บริหารระดับต้นที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารงาน ทั้งการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ  และการ
บริหารบุคคล ซึ่งสามารถก้าวสู่ตําแหน่งบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ 



 ๑๒ 

 ในทางปฏิบัติกว่า ๙ ปีที่ผ่านมา การบริหารงานแบบมีสาขาวิชา ยังไม่สามารถนําไปสู่การรวม
บริการประสานภารกิจหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เน่ืองจากสาขาวิชาส่วนหน่ึง
ยังคงใช้กําลังคน/ทรัพยากรแบบแยกส่วน ไม่แตกต่างจากการมีภาควิชา 

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) เสนอที่ประชุม
พิจารณาทบทวนรูปแบบการบริหารส่วนงานวิชาการ โดยกําหนดให้มีการจัดต้ังภาควิชา เป็นหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานวิชาการทุกส่วนงาน หรือ บางส่วนงาน แทนรูปแบบการบริหารแบบสาขาวิชา โดยกําหนดหลักเกณฑ์  
หรือ เง่ือนไขเพ่ือให้แต่ละภาควิชา มีความเข้มแข็ง มีการบูรณาการสาขาวิชาเข้าด้วยกัน มีภารกิจ และมีขนาดไกล้เคียงกัน 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. จุด เด่นของการมีสาขาวิชา คือ  มีความยืดห ยุ่นในการบริหารคนและงบประมาณ 

โดย เฉพาะการบริห ารคน ในห ลักสู ต ร  ซึ่ งส ามารถ ดําเนินการได้ ง่ายก ว่าในอ ดีต  
แต่ในขณะเดียวกันจะประสบปัญหา คือ ตําแหน่งประธานสาขาวิชา ไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็น
ตําแหน่งทางบริหาร เพราะหากมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งให้สอดคล้องกับตําแหน่ง
บริหารอ่ืน  เช่น  สมัยละ ๔  ปี  แต่ไม่ เกิน  ๒  สมัย จะทําให้ประธานสาขาวิชาทํางาน 
ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และฝึกการทํางานในระดับสาขาวิชา และเป็นผู้นําองค์กรในระดับต่อไปได้ 

๒. ถึงแม้ว่าการกําหนดให้มีสาขาวิชา อาจเป็นผลดีต่อบางคณะ แต่ในขณะเดียวกันอาจไม่
เหมาะสมกับบางคณะ เน่ืองจากการปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องตามหลักการที่กําหนดไว้  
เน่ืองจากการบริหารงานยังคงรูปแบบเหมือนกับการเป็นภาควิชา มีการแบ่งสังกัดทั้งคน 
และงบประมาณไว้ที่สาขาวิชา และประธานสาขาวิชา ยังคงมีอํานาจเปรียบเสมือนเป็น 
หัวหน้าภาควิชาในอดีต 

๓. การกําหนดให้มีสาขาวิชาอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จะทําให้ไม่สามารถฝึกคนข้ึนมาเป็น
ผู้บริหารได้ เน่ืองจากถูกข้อจํากัดว่าประธานสาขาวิชา ไม่ใช่ผู้บริหาร ทําให้ขาดอํานาจในการ
บริหารและตัดสินใจ คณะที่มีขนาดใหญ่ อาจจะไม่เหมาะกับการกําหนดให้เป็นสาขาวิชา  

 
มติ มอบคณบดีนําประเด็นดังกล่าวหารือในคณะ และเสนอความคิดเห็นเพ่ือเป็นวาระสืบเน่ือง 

ในการประชุมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๓ 

๕.๒  เรื่อง หารือเก่ียวกับการรับฟงัข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย 
       และระดมสมอง (Retreat) ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการวิจัย 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา ในการน้ี อธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม หารือเก่ียวกับ
การรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการวิจัย เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ มีงานวิจัย
จํานวนน้อย และไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต 
พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือรับใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่ง
ปัญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน” 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรมีการจัดกลุ่มหรือประเภทของคณาจารย์ เช่น การวิจัย หรือ การเรียนการสอน 

เพ่ือสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยมากขึ้น โดยมีช่องทางการสนับสนุน 
ทุนวิจัย ซึ่งทําให้การทําวิจัยเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น มีกองทุนสนับสนุนที่ดีที่จะสามารถเพ่ิมผลงาน 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการเข้าไปจัดการจริยธรรม เพ่ือพัฒนาการเขียน 
เค้าโครงงานวิจัยของอาจารย์ที่จะแข่งขันกับที่อ่ืน เพราะแต่ละช้ินงานถ้าผ่านการรีวิวจริยธรรม
อ ย่ างดี  จะได้ เค้ า โครงงาน วิจั ยที่ มี คุณ ภาพ  ซึ่ งจะส่ งผล ให้ การขอรับทุ น ง่ายขึ้ น  
งานเสร็จทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  

๓. การสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย จําเป็นต้องใช้เวลา ควรดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จะต้องมีแรงจูงใจโดยการให้รางวัล การนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือไปขอรับแหล่งทุน
ภายนอก จําเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยง เพ่ือที่จะสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น 

๔. มหาวิทยาลัยยังขาด Project Director ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตอบโจทย์ในการทําผลงาน
เพ่ือขอรับทุนวิจัยระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

๕. ควรมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่รู้แหล่งทุนวิจัย รวมถึงการหาข้อมูลที่อยู่กับบุคคลดังกล่าว 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และควรมีการจัดกลุ่มงานวิจัย เช่น งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยชุมชน เป็นต้น 

๖. งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานด้านการเรียนการสอน จะต้องมีความเช่ือมโยงกัน  
เมื่อสามารถรวมกันได้ ก็จะสามารถสร้างหลักสูตรที่เกิดขึ้นมารองรับกลุ่มต่าง ๆ ได้ตามความ
ต้องการของสังคม  

 
มติ รับทราบ 

 
 
 



 ๑๔ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


