
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๗.๓๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช  อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร.์..รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง...รักษาการแทน) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์...รักษาการแทน) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 

๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์      
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

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

๑๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา  สขุเกษม ...รักษาการแทน) 
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 
 
 
 
 



 ๓

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา...รักษาการแทน) 
๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน   

      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ ี  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๒. นางสาววทินา  จันทร์นวล  นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง  การใช้ระบบการดําเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพการศึกษา 
                                               เพื่อการดําเนนิการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 
 
   สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ได้เห็นชอบการใช้ระบบการดําเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ของ ๔ คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
 

มติ รับทราบ  
 
   ๑.๑.๒  เรื่อง  รายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเนน้การวิจัย 
 

   รายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย นําเสนอในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา จะมีประเด็นที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือการปรับปรุงแผนความท้าทาย 
ด้านการวิจัย และเสนอให้มีอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและผลงานทางวิชาการ สําหรับรายละเอียดจะมีการหารือ
ต่อไป 

 
 มติ รับทราบ  

 



 ๔

   ๑.๑.๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

   มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นหลัก ๆ คือ 
โปรแกรม Environment  โปรแกรม Director  โปรแกรม Preceptor (Mentor) โปรแกรม Student  
และโปรแกรม Record  

 
มติ รับทราบ  

 
   ๑.๑.๔  เรื่อง  ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัขงจ้ือเทศบาลเมืองเบตง 
 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งอยู่ใน
อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยฉงช่ิง เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงในประเทศจีน โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างการจัดทํารายละเอียด
ดังกล่าว 

 
มติ รับทราบ  

 
   ๑.๑.๕  เรื่อง  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 

   ตามที่รัฐบาลได้จัดทําโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๑๐๗ คน ซึ่งจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกยังอยู่ใน
อัตราน้อยและไม่มีหลักสูตรครูวิทยาศาสตร์ และประถมศึกษา จึงฝากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 

มติ รับทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 

              อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบคุคล 
                           ให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
                           และศาสตราจารย์  

 
 

        ก.พ.อ. ได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ . ๒๕๖๐  ใช ้บ ังค ับเมื ่อพ ้นกําหนดหนึ ่งปี  
นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 
 

มติ รับทราบ  
 
 

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
                             ของหน่วยงานภาครฐั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

         ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. 
ให้รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( In te g r ity  a n d  T ra n sp a re n c y  A s se s sm e n t  : IT A ) ป ระ จํ าป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๘๑ แห่ง 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นที ่ปรึกษาโครงการฯ นั ้น  
บัดน้ี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๖

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
 

คะแนน ITA = ๗๓.๒๒ 
(ถ่วงนํ้าหนัก) 

ระดับผล 
การประเมิน 

สูง 

ด ัชน ี คะแนนดัชน ี
(ร้อยละ) 

ระดับผล 
การประเมิน 

ความโปร่งใส ๖๕.๒๖ สูง 
ความพร้อมรับผิด ๗๘.๘๓ สูง 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ๘๕.๑๙ สูงมาก 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๖๔.๑๗ สูง 
คุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน ๗๒.๕๒ สูง 

 
  หมายเหตุ 

๑. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 
๒. คะแนนดัชนีเป็นการคํานวณคะแนนเฉล่ียของทุกข้อคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนี 

ที่ยังไม่ถ่วงนํ้าหนัก สําหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 

 

 

มติ รับทราบ  
 

      ๑.๒.๑.๓   เรื่อง  รายงานผลค่าเฉลี่ยดัชนีความสขุและปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพัน 
                             ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
        มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ

สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการสํารวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (HAPPYNOMETHER) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยระบบออนไลน์ และวิเคราะห์ผลพร้อมกับส่งข้อมูลมายัง
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 



 ๗

๑. ผลค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
อยู่ที่ระดับ ๓.๒๕ 

๒. ค่าเฉล่ียดัชนีความสุขของบุคลากร จําแนกรายด้าน ดังน้ี 
 
 
 
 

๓. ค่าเฉล่ียระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ที่ ๓.๖๐ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 
 

มติ รับทราบ และมอบหัวหน้าส่วนงานไปพิจารณาดําเนินการกรณีส่วนงานที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวนน้อยไม่ถึงร้อยละ ๒๐ 

 
        ๑.๒.๑.๔   เรื่อง  สรุปกรณีศึกษาจากคดีปกครองหมายเลขดําที่ บ.๗๖/๒๕๖๐  

 เป็นแนวปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
   
  อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สรุปกรณีศึกษาจากคดีปกครองหมายเลขดําที่ บ.๗๖/๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   ในกรณีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๙  
ของส่วนงานวิชาการแห่งหน่ึงมีคณะกรรมการ ๗ คน โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการและเพ่ือนร่วมงานเป็น
กรรมการอีก ๖ คน คณบดีและกรรมการอีก ๒ คน ถูกโต้แย้งจากผู้รับการประเมินว่า มีส่วนได้เสียในการประเมิน
โดยมีความขัดแย้งกับผู้รับประเมิน คือ คณบดีและกรรมการคนหน่ึงได้ร้องเรียนมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการทางวินัย
กับผู้รับการประเมินว่า คัดลอกผลงานทางวิชาการ ส่วนกรรมการอีกคนหน่ึงได้ฟ้องผู้รับการประเมินต่อศาลแขวง
สงขลาในความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ ศาลพิพากษายกฟ้อง ประเด็นที่ต้อง
พิจารณา คือ กรรมการ ๓ คนน้ี ถือว่าเป็นผู้ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียที่จะสามารถพิจารณาเร่ืองดังกล่าวข้างต้นน้ีได้ 
หรือไม่ และหากพิจารณาต่อจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร 

 

ลําดับ มิติ ระดับ 
๑. Happy Body ๓.๒๕ 
๒. Happy Ralax ๒.๘๐ 
๓. Happy Heart ๓.๕๔ 
๔. Happy Soul ๓.๖๑ 
๕. Happy Family ๓.๔๓ 
๖. Happy Society ๓.๒๐ 
๗. Happy Brain ๓.๔๒ 
๘. Happy Money ๒.๘๒ 
๙. Happy Work Life ๓.๑๗ 



 ๘

ประเด็นที่พิจารณา คือ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี ๒๕๕๙ ข้างต้น  
มีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ เรื่องน้ีถือว่ากรรมการ ๓ คนดังกล่าว      
มีส่วนได้เสียซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้กระบวนการประเมินไม่เป็นกลาง คือ ประธานคณะกรรมการ (คณบดี) 
และกรรมการอีกคนหน่ึงในขณะน้ันได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยผู้รับการประเมิน 
ในเรื่อง คัดลอกผลงานทางวิชาการอีกทั้งคณะกรรมการอีกคนหน่ึงในขณะน้ันมีข้อพิพาทในทางอาญากับผู้รับการ
ประเมิน เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องผู้รับการประเมิน เป็นจําเลย ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ 
ที่ศาลแขวงสงขลาศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง จึงถือได้ว่าคณะกรรมการทั้ง ๓ ข้างต้น มีความขัดแย้งเป็นการส่วนตัว
มาก่อน เมื่อกรรมการทั้ง ๓ ในฐานะคณะกรรมการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ถูกรับการประเมิน  
ส่งผลให้ผู้ ฟ้องคดีไม่ได้รับการเพ่ิมเงินเดือนประกอบกับผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินครั้งน้ีมีฐานะประธาน
คณะกรรมการ จึงมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นกรณีที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองของผู้รับ
การประเมินไม่เป็นกลาง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นํามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มี
ทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้น้ันได้” ซึ่งหากหน่วยงานตรวจพบต้องเพิกถอนคําสั่งและต้อง
แต่งต้ังกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียข้างต้นมาพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาเพ่ืออธิการบดีออกคําสั่งใหม่  
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐/๒๕๕๐) หากมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง และศาล
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้ผู้รับการประเมินใช้เป็นเหตุในการฟ้องร้องทางอาญา ทางแพ่งและ
ดําเนินการทางวินัยซึ่งอาจส่งผลเสียหาย ต่อมหาวิทยาลัยได้ 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง 
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหาร 
                      จัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง  

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีโยบายการใช้พลังงานทดแทนสําหรับผลิตไฟฟ้า 
เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า และเห็นชอบให้ดําเนินงานโครงการ
ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอธิการบดีได้มอบอํานาจให้ อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค น้ัน  บัดน้ี ได้ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงานในมหาวิทยาลัยทักษิณเรียบร้อยแล้ว โดยลงนาม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 มติ รับทราบ  



 ๙

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ  

ดังน้ี 
 

     ๑.๒.๓.๑   เรื่อง  การเปิดให้บริการหอ้งฝึกภาษาด้วยภาพยนตร์ ชั้น ๔  
                                    (ห้อง Multimedia ๑-๖) และห้องศึกษาคน้คว้าแบบกลุ่ม  
                                    ชั้น ๓ และ ชั้น ๕ (ห้องเกียรตินิยม ๑-๑๒) สํานักหอสมุด  
                                    วิทยาเขตสงขลา 

 

     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ปรับปรุงห้องฝึกภาษาด้วย
ภาพยนตร์ ช้ัน ๔ (ห้อง Multimedia ๑-๖) และห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม ช้ัน ๓ และช้ัน ๕ (ห้องเกียรตินิยม ๑-๑๒)  
ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรแล้วต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าจองห้องเพ่ือใช้
บริการได้ผ่านทางระบบสารสนเทศของเว็บไซต์สํานักหอสมุด www.lib.tsu.ac.th นอกจากน้ี สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มีการเปิดให้บริการห้องฝึกภาษาด้วยภาพยนตร์ ช้ัน ๒ จํานวน ๓ จุดบริการ 
และห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม ช้ัน ๒ จํานวน ๕ ห้อง 

 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ และให้ผู้บริหารช่วยกระตุ้นนิสิตและบุคลากรให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
 

๑.๒.๓.๒   เรื่อง  การสํารวจรายชื่อวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มีการสํารวจรายช่ือวารสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือต่ออายุสมาชิกและใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยจากคณาจารย์เป็นประจําทุกปี 
โดยได้แจ้งบันทึกข้อความดังกล่าวผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓.๓   เรื่อง  ความคืบหน้าการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect 
 
   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อฐานข้อมูล 
ScienceDirect ให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้น เน่ืองจากฐานข้อมูลดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นทุกปี สําหรับปี ๒๕๖๒ 
สกอ . จะขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละมหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนน้ี สําหรับรายละเอียดยังไม่ชัดเจน  
ความคืบหน้าจะนํามาแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

มติ รับทราบ  



 ๑๐ 

 
   ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

๑.๒.๔.๑   เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
                                 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
        ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย และได้แจ้งประกาศไปยังส่วนงานวิชาการต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงเชิญชวนให้ส่วนงานวิชาการส่งรายช่ือ
ผู้ที่ มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน  ประจําปี  พ .ศ . ๒๕๖๐  
ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
       ทั้ งน้ีหลักเกณฑ์และวิ ธีการคัดเลือกอาจารย์ ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 
ได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติส่วนตัว (Personnel Characteristic)  
ความเช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน (Teaching Professional Proficiency) ผลงานวิชาการในอดีต  
(Past Performance) และการเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Population Recognition) 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๒   เรือ่ง  รายงานสถานะหลักสูตร มหาวิทยาลยัทักษิณ  
                               ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

         ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน ๙๔ หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่แจ้งปิดแบบมีเง่ือนไขจํานวน ๔ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

จํานวนหลักสตูรที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

ปริญญาตรี ๖๐ แจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 
ประกาศนียบัตร ๒  
ปริญญาโท ๒๗ แจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 
ปริญญาเอก ๕  
รวม ๙๔ แจ้งปิด ๔ หลกัสูตร 



 ๑๑ 

 
จํานวนหลักสตูรที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามส่วนงานและระดับการศึกษา 

ส่วนงาน 
ระดับการศึกษา รวม 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ 
คณะนิติศาสตร์ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒ ๐ ๔ ๑ ๑๗ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ 
คณะวิทยาศาสตร์* ๑๒ ๐ ๗ ๑ ๒๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ๐ ๑ ๑ ๔ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ 
คณะศึกษาศาสตร์** ๑๒ ๒ ๑๐ ๑ ๒๕ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ* ๖ ๐ ๑ ๐ ๗ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา* ๒ ๐ ๒* ๐ ๔ 
วิทยาลัยนานาชาติ  ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ๖๐ ๒ ๒๗ ๕ ๙๔ 
ร้อยละ ๖๓.๘๓ ๒.๑๓ ๒๘.๗๒ ๕.๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

 
 หมายเหตุ  

*  มีหลักสูตรที่แจ้งขอปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขแล้ว รวม ๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕  
** มีหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการเพ่ือขอแจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข รวม ๒ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ 
 

จํานวนหลักสตูรตามสถานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ลําดับ รายการ จํานวน 

หลักสูตรที่
เกิน

ระยะเวลา
การ

ปรับปรุง 

หลักสูตรที่
ถึงรอบ
เวลาการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร
ใหม่ 

๑ แจ้งปิดหลักสูตร  ๔ ๑ ๓  
๒ กําลังดําเนินการที่คณะ ๑๑ ๔ ๗  
๓ รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ๑  ๑  
๔ รอเสนอสภาวิชาการ ๗ ๖  ๑ 



 ๑๒ 

ลําดับ รายการ จํานวน 

หลักสูตรที่
เกิน

ระยะเวลา
การ

ปรับปรุง 

หลักสูตรที่
ถึงรอบ
เวลาการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร
ใหม่ 

๕ รอเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ๐    
๖ รอเสนอสภามหาวิทยาลัย ๕ ๓  ๒ 
๗ รอเสนอ สกอ. ๒    
๘ รอรับทราบจาก สกอ. ๔๐    
๙ สกอ.รับทราบแล้ว ๒๒    
๐ ไม่รายงานผลการดําเนินการ ๕ ๑ ๓ ๑ 

รวม ๙๗* ๑๕ ๑๔ ๔ 
หมายเหตุ *นบัรวมหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร คือ   

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
๓. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      

  

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 
 

มติ รับทราบ  และมอบคณบดีกํากับและเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนเวลาที่กําหนด  
 

๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑.๒.๕.๑   เรือ่ง  หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่าง 

                               ด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน  
                               ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา  สุขเกษม รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงาน ประจําปี พ .ศ . ๒๕๖๐ ซึ่งการคัดเลือกจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่อง  
คุณสมบัติส่วนตัว (Personal Characteristics) ความเช่ียวชาญในงานวิจัย (Research Professional 
Pro fic iency) ผลงานทางวิชาการทั้ งหมดโดยจํ าแนกตามการใช้ประโยชน์  (Past Perfo rm ance)  
และการเป็นที่ยอมรับทางด้านการวิจัย (Population Research Recognition) พร้อมน้ี ได้เชิญชวนให้ส่วนงาน 
ส่งรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 
มติ รับทราบ   



 ๑๓ 

 
๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๖.๑   เรือ่ง  การกําหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประกาศใช ้
          พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
          พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                               และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกฎกระทรวง 
                               ท่ีเก่ียวข้อง 

 
รองศาสตราจารย์ น้อม  สังข์ทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะน้ีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้กําหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประกาศใช้
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐ และประกาศกฎกระทรวงที่ เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ดังน้ี 

๑. แนวปฏิบัติที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จผ่านมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

- แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
๒. แนวปฏิบัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือเสนอคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินพิจารณา 
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- แนวปฏิบั ติในการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี วงเงินไม่ เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
- แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
- แนวปฏิบัติในการตรวสอบพัสดุประจําปี 
- แนวปฏิบัติในการควบคุมงาน 
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินต้ังแต่ 

๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
- แนวปฏิบั ติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ ใช่งานจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก  

วงเงินต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท 
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก วงเงินต้ังแต่ 

๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 



 ๑๔ 

- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท 

- แนวปฏิ บั ติในการจัดซื้ อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
วงเงินต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

- แน วป ฏิ บั ติ ใน ก าร กํ าห น ด ร่ า งข อบ เข ตขอ งงาน  ห รื อ ร ายล ะ เอี ย ด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

- แนวปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
- แนวปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
- แนวปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- แนวปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
- แนวปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก 
- แนวปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- แนวปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ 
- แนวปฏิบัติในการเก็บ การบันทึก และการเบิกจ่ายพัสดุ 
- แนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ 
- แนวปฏิบัติในการจําหน่ายพัสดุ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 
 
มติ รับทราบ   

 
๑.๒.๖.๒   เรื่อง  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี 
 

ตามที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้กําหนดให้แต่ละส่วนงานตรวจสอบพัสดุประจําปี
และรายงานผล น้ัน บัดน้ี ครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ยังมีหลายส่วนงานไม่รายงานผล จึงขอให้ผู้บริหารได้กํากับ
และติดตามการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
มติ รับทราบ   

 
 
 
 
 
 

 



 ๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การจัดทําข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงานและการบรหิารจัดการ 
  
 ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีองค์ประกอบการประเมินตามข้อ ๖ และกําหนดให้จัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๑ 
ของประกาศ น้ัน ต่อมา คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.น.บ.) และคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ออกประกาศมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามลําดับ 
ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เป็นผลให้ทุกส่วนงานวิชาการต้องดําเนินการปรับปรุงข้อตกลงร่วม
ก่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
 เพ่ือให้การจัดทําข้อตกลงสะท้อนผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของคณาจารย์รายบุคคลและผลสัมฤทธ์ิ
ภาพรวมของคณะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
จึงเสนอแนวทางการจัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส่วนร้อยละ ๗๐ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน  

(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) คือ 
ก. ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ ๙๐ ตามมาตรฐานภาระงาน 
ข. ผลสัมฤทธ์ิการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐ 

๑) กรณีคณาจารย์ ผลประกันคุณภาพหลักสูตร ร้อยละ ๑๐ กรณีบุคลากรสาย
สนับสนุนและบุคลากรผลประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ร้อยละ ๑๐ 

๒) ประธานสาขา รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร้อยละ ๑๐ แบ่งเป็น ผลประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตร AUN QA ร้อยละ ๕ และผลประกันคุณภาพการศึกษา 
CUP QA ร้อยละ ๕) 

- องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ 
- องค์ประกอบท่ี ๓ สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และ

เอกลักษณ์ของส่วนงาน ร้อยละ ๑๐ 
  

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
  -  องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ร้อยละ ๗๐   

 ๑)  ประเมินตามภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งต้องมี 
ภาระงานข้ันตํ่าไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมง/ต่อสัปดาห์/ต่อภาคการศึกษา  ประกอบด้วย 

ประเภทภาระงาน จํานวนชั่วโมง ร้อยละ 
๑. งานด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด./ภาคการศึกษา 

(ไม่สามารถทดแทนด้วยภาระงานด้านอ่ืน) 
๔๕ 

๒. งานด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์
หรืองานผลิตผลงานวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ชม./สด.ภาคการศึกษา (ไม่
สามารถทดแทนด้วยภาระงานอ่ืน ยกเว้น 
พนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่ ๑ อาจใช้
ภาระงานสอนทดแทนได้) 

๑๐ 

๓. ภาระงานด้านบริการอ่ืน  เช่น 
พัฒนานิสิต บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๗ ชม./สด./ภาคการศึกษา  ๒๐ 

๔. ภาระงานอ่ืน ๆ ได้รับมอบหมาย
ตามข้อตกลงร่วมก่อนการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้กําหนดร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา   

ไม่น้อยกว่า ๘.๕ ชม./สด./ภาคการศึกษา ๒๕ 

รวมภาระงานท้ังสิน้ ภาระงานไม่นอ้ยกว่า ๓๕ ชัว่โมง ๑๐๐ 



 ๑๗ 

   ๒) กําหนดภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ดังน้ี 
 

ภาระงาน แบบท่ี ๑  (ภาระงานเนน้งานวิจัย) 
ประเภทภาระงาน จํานวนชั่วโมง ร้อยละ 

๑. งานด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด. 
(ไม่สามารถทดแทนด้วยภาระงานด้านอ่ืน) 

๔๕ 

๒. งานด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์
หรืองานผลิตผลงานวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชม./สด. (ไม่สามารถทดแทน
ด้วยภาระงานอ่ืน ยกเว้น พนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญาที่ ๑ อาจใช้ภาระงานสอน
ทดแทนได้) 

๓๕ 

๓. ภาระงานด้านบริการอ่ืน  เช่น 
พัฒนานิสิต บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สด.  ๒๐ 

รวมภาระงานท้ังสิน้ ภาระงานไม่นอ้ยกว่า ๓๕ ชัว่โมง ๑๐๐ 
 

ภาระงาน แบบท่ี ๒  (ภาระงานเนน้งานพฒันานิสิต/บรกิารวิชาการ/ ทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ) 
ประเภทภาระงาน จํานวนชั่วโมง ร้อยละ 

๑. งานด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด. 
(ไม่สามารถทดแทนด้วยภาระงาน
ด้านอ่ืน) 

 ๔๕ 

๒. งานด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์หรืองานผลิตผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สด. (ไม่สามารถ
ทดแทนด้วยภาระงานอ่ืน ยกเว้น 
พนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่ 
๑ อาจใช้ภาระงานสอนทดแทนได้) 

๒๐ 

๓. งานด้านบริการอ่ืน  เช่น พัฒนานิสิต บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงาน   อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชม./สด.  ๓๕ 

รวมภาระงานท้ังสิน้ ภาระงานไม่นอ้ยกว่า  
๓๕ ชั่วโมง 

๑๐๐ 

 
 



 ๑๘ 

๓)  กําหนดภาระงานขั้นตํ่าของรองคณบดีและประธานสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ดังน้ี 
ภาระงาน แบบท่ี ๑  (ภาระงานเนน้งานวิจัย) 

ประเภทภาระงาน จํานวนชั่วโมง ร้อยละ 
๑. งานด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด. 

(งานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
รองคณบดีและประธานสาขาวิชาทดแทน 
ภาระงานสอนได้ ๙ ชม./สด.) 

๔๕ 

๒. งานด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์
หรืองานผลิตผลงานวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชม./สด. (ไม่สามารถทดแทน
ด้วยภาระงานอ่ืน ยกเว้น พนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญาที่ ๑ อาจใช้ภาระงานสอน
ทดแทนได้) 

๓๕ 

๓. ภาระงานด้านบริการอ่ืน  เช่น 
พัฒนานิสิต บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด.  ๒๐ 

รวมภาระงานท้ังสิน้ ภาระงานไม่นอ้ยกว่า ๓๕ ชัว่โมง ๑๐๐ 
 

ภาระงาน แบบท่ี ๒  (ภาระงานเนน้งานพฒันานิสิต/บรกิารวิชาการ/ ทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ) 
ประเภทภาระงาน จํานวนชั่วโมง ร้อยละ 

๑. งานด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชม./สด. 
(งานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
รองคณบดีและประธานสาขาวิชาทดแทน 
ภาระงานสอนได้ ๙ ชม./สด.) 

 ๔๕ 

๒. งานด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์
หรืองานผลิตผลงานวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สด. (ไม่สามารถทดแทน
ด้วยภาระงานอ่ืน ยกเว้น พนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญาที่ ๑ อาจใช้ภาระงานสอน
ทดแทนได้) 

๒๐ 

๓. งานด้านบริการอ่ืน  เช่น พัฒนา
นิสิต บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงาน   
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๑๙ ชม./สด.  ๓๕ 

รวมภาระงานท้ังสิน้ ภาระงานไม่นอ้ยกว่า ๓๕ ชัว่โมง ๑๐๐ 
 หมายเหตุ  งานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรองคณบดีและประธานสาขาวิชาทดแทน 
                         ภาระงานสอนได้ ๙ ชม./สด. 



 ๑๙ 

-  องค์ประกอบที่ ๒  สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓๐  โดยมีรายการที่ประเมิน ดังน้ี 
๑. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน และการพัฒนาตนเอง ร้อยละ ๑๐  ประเมินผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ  เอกสารประกอบการสอน  หรือโครงการบริการวิชาการ   
๒. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ร้อยละ ๑๐  ประเมินผลงานที่ตอบสนองตัวช้ีวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  
๓. การประเมินความร่วมแรงร่วมใจ ร้อยละ ๑๐  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ 

คณะและสาขาวิชา   
-  กิจกรรมของคณะ      ร้อยละ ๓ 
-  กิจกรรมของสาขาวิชา    ร้อยละ ๓   

  -  ความร่วมมอืในการประกันคุณภาพหลักสูตร   ร้อยละ ๔ 
 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
  

มติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปจัดทํา ร่าง ประกาศเพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและจะนํามาหารือในการประชุมครั้งต่อไป 
 

      ๔.๒   เรื่อง  พิจารณารายชื่อเพื่อคัดเลือกผูส้มควรเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
                     ผู้ทรงคุณวุฒิภายในแทนผู้ทีพ่้นจากตําแหน่ง จํานวน ๒ คน 

 

         ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม ๒๕ คน ดังน้ี 

๑. ประธานสภาวิชาการ คือ อธิการบดี 
๒. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

๒.๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง จํานวน ๔ คน 
๒.๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๘ คน 
๒.๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๘ คน 

๓. กรรมการและเลขานุการ  จํานวน ๑ คน 
๔. ผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๓ คน 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

ด้วยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน  
พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ และรองศาสตราจารย์สุเทพ 
สันติวรานนท์ จึงไม่ได้เป็นคณาจารย์ประจําแล้ว ทําให้ขาดคุณสมบัติของการเปน็กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕(๒) ย่อหน้าที่ ๒ ซึ่งกําหนด ดังน้ี 

 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจํานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งสรรหาจากคณาจารย์
ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทาง
วิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนไม่เกินสี่คน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกินสี่คน” 

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงได้ขอให้คณะพิจารณาผู้สมควรเป็นกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๒ คน ซึ่งสรรหาจากคณาจารย์ประจําภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและ 
มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป โดยมีผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง ๗ คน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๒ คน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

มติ เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
แทนผู้ที่พ้นตําแหน่ง จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

๑. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-  รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

๒. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

 

      ๔.๓   เรื่อง  พิจารณา รา่ง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนสิิต 
                               โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

       ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีการรับสมัครนิสิตใหม่ในหลายโครงการ น้ัน  
คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอพิจารณาเพิ่มโครงการรับสมัครนิสิตใหม่เพ่ิมเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการรับนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการ วมว. ทั่วประเทศ 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 

มติ เห็นชอบตามท่ีเสนอ และมอบฝ่ายวิชาการ ประสานกับคณะ เพ่ือดําเนินการตามท่ีเหมาะสม 



 ๒๑ 

      ๔.๔   เรื่อง  พิจารณาแนวทางการเปิดรายวิชาประจําภาคฤดูร้อน  
                     และการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

 
      ตามที่ ส่วนงานวิชาการระดับคณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๔ การจัดการศึกษา 
และการลงทะเบียน ข้อ ๑๓ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคเรียนที่ ๓ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต น้ัน   

      ทั้งน้ี เน่ืองด้วยจากการอนุมัติการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนตามท่ีสาขาวิชาได้ขอเปิด
มายังคณะฯ นั้น ไม่ปรากฏเกณฑ์และแนวทางการขอเปิดรายวิชาอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาที่ขอเปิด
จะต้อง ๑) เป็นรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ๒) เป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว 
และได้รับผลการประเมินระดับขั้น F ๓) เป็นรายวิชาบังคับที่นิสิตต้องเรียนในครบหลักสูตรก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นต้น  

ในการน้ี เพ่ือให้การพิจารณาเกณฑ์หรือแนวทางการอนุมัติการเปิดรายวิชาประจําภาคฤดูร้อน 
ระดับคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงขอเสนอประเด็นหารือ ดังกล่าวฯ  
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายแก่อาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อน  
ซึ่งปัจจุบัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรมายังคณะฯ ให้แก่รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนตามสัดส่วนนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวฯ เบิกจ่ายแก่ผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ โดยคณะฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการส่วนกลางของคณะฯ ได้ 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่ายค่าสอนภาคฤดูร้อน (ตามบันทึกข้อความท่ี  
ศธ ๖๔.๐๒/ว ๐๔๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๑. รายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน จํานวน ๑ – ๑๐ คน จัดสรรในอัตราค่าตอบแทน 
๑๐๐ บาท ต่อช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติ 

๒. รายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน จํานวน ๑๑ – ๒๐ คน จดัสรรในอัตราค่าตอบแทน 
๒๐๐ บาท ต่อช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติ 

๓. รายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน จํานวน ๒๑ คนขึ้นไป จดัสรรในอัตราค่าตอบแทน 
๓๐๐ บาท ต่อช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดรายวิชาประจําภาคฤดูร้อน 
๒. การจัดสรรงบประมาณรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนแก่คณะ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 
 



 ๒๒ 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ได้เคยมีมติจากสภาวิชาการไว้ก่อนแล้ว และ

ปัจจุบันก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
๒. มหาวิทยาลัย จะจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียนใน มคอ. ตามภาคการเรียน

ปกติ ซึ่งหากคณะใดมีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน อาจจะกระทบกับ
แผนการจัดสรรงบประมาณที่เคยกําหนดไว้แล้ว 

๓. งบประมาณที่จัดสรรสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่ควรกําหนดเฉพาะค่าสอน
เท่าน้ัน ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย 

๔. การเปิดรายวิชาสอนพ้ืนฐานในภาคฤดูร้อน ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด 
อาจข้ึนอยู่ดุลยพินิจตามความเหมาะสมของคณะได้ 

 
 มติ  

๑. หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาประจําภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการท่ีเคยกําหนดไว้แล้ว 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับไปพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนแก่คณะ 
  

      ๔.๕   เรื่อง  พิจารณารูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน  
                              มหาวิทยาลัยทกัษิณวิชาการเพื่อชุมชน (พลังนสิิตเพื่อการขับเคลื่อน 
                              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

 
         ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิรากแก้ว  
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ น้ัน เพ่ือนําไปสู่การวางแผนการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติในหลักการให้ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการ
เพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) อีกชุดหน่ึง 

๒. พิจารณารูปแบบการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน 
(พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 

 



 ๒๓ 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมการแต่งต้ังคณะทํางาน หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาการเพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เน่ืองจากมีความหลากหลายในรูปแบบ
โครงการ 
 
 มติ  

๑. เห็นชอบในหลักการให้ที่ ประชุมคณบดี  ผู้ อํ านวยการ และผู้ บริหารระดับสู ง ทํ าหน้ าที่ 
เป็นคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

๒. ควรกําหนดให้คณบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน  

 
         ๔.๖   เรื่อง  พิจารณาการต้ังชื่ออาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง  
 
        ตามที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ให้ความเมตตาแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 
        โครงการก่อสร้างเฟส ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพันในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
จํานวน ๒๙๙,๙๐๐,๐๐ บาท โดยเริ่มการก่อสร้างต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขณะนี้ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามมติ ครม.เป็นวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
        โครงการก่อสร้างเฟส  ๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๔๖ ,๐๗๘ ,๐๐๐  บาท  
(โครงการก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน แต่ได้รับงบประมาณแล้ว) ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่า 
จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ในการน้ี เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จะกราบเรียนเชิญประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายช่ืออาคารดังกล่าวในช่วงฉลอง
การจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาต้ังช่ืออาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เพ่ือจะได้ดําเนินการในขั้นตอน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 มติ มอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา จัดทําหนังสือแจ้งส่วนงานต่าง ๆ  ในการเสนอช่ือ  
โดยผ่านที่ประชุมประจําส่วนงาน และต้องมีการช้ีแจงนิสิต เพ่ือให้ได้ช่ือที่เป็นความคิดเห็นร่วมกันของส่วนรวม 
 
 



 ๒๔ 

        ๔.๗   เรื่อง  พิจารณาแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                                                  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

    ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) และมหาวิทยาลัย 
กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา น้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
จึงกําหนดแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และตามมติที่ประชุมการช้ีแจง 
การลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติ ดังน้ี 

๑. การปรับแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การลงนาม 
คํารับรองการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป เร็วขึ้นกว่าเดิมและสอดคล้อง
กับช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

๒. นําเสนอแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมคณบดี 
ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณา 

 
        ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา กําหนดแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 

ระดับ 
ปิดระบบ  
e-SAR ประเมิน 

จํานวน 
หมายเหตุ 

หน่วยงาน วันประเมิน 
๑. ระดับหลักสูตร  ๕ ส.ค. ๖๑ ๘-๒๐ ส.ค.๖๑ ๙๔ หลักสูตร ๑๐ วันทําการ  
๒.ระดับส่วนงานวิชาการ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ๒๐-๓๑ ส.ค.๖๑ ๑๒ ส่วนงาน ๑๐ วันทําการ ใช้ผลประเมินหลักสูตร

ประกอบการประเมิน 
๓ .ระดับส่วนงาน อ่ืนและ
หน่วยงานบริหาร  

๒๐ ส.ค. ๖๑ ๒๗ ส.ค. – ๗ ก.ย. 
๖๑ 

๑๙ หน่วยงาน ๑๐ วันทําการ รวบรวมข้อมูลบางส่วน
จากส่วนงานวิชาการ 

๔.ระดับมหาวิทยาลัย  ๑๐ ก.ย. ๖๑ ๒๖-๒๘ ก.ย.๖๑ - ๓ วัน รวบรวมข้อมูลจาก 
ทุกส่วนงาน 

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ   ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๖ . การลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๗) 

 



 ๒๕ 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การประเมินระดับหลักสูตรอาจใช้ระยะ
เวลานาน เน่ืองจากมีหลักสูตรจํานวนมาก และควรจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
  

มติ เห็นชอบแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 
         
 
        ๔.๘   เรื่อง   พิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนและหลักเกณฑ์การสนับสนุน 
                                                   ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
                                                   ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

     ด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณให้ได้ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง และก้าวไปสู่การทํางานวิจัยในระดับ 
ที่สูงขึ้น แต่เน่ืองด้วยจํานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีอย่างจํากัด  
พร้อมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม
ที่มาจาก Demand Side (ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์เอกชน) มีวาระการวิจัยเรื่องใหญ่ๆที่ชัดเจน 
(Integrated Research Agendas) บูรณาการในองค์รวม จึงมีการจัดสรรงบประมาณแบบ Agenda ในลักษณะ 
Pragram-based เน้นการวิจัยบางเรื่องที่สําคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
        ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบเชิงรุกเพ่ือตอบโจทย์การวิจัยของประเทศและแหล่งทุนวิจัยภายนอกซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในวงเงิน
ค่อนข้างสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนรายได้ให้เหมาะสมกับ
งบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
       ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

       ๑. พิจารณาการปรับลดจํานวนประเภททุนสนับสนุนการวิจัย จากเดิม ๑๐ ประเภท 
เหลือ ๘ ประเภท   (โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือต่างประเทศ และทุนวิจัยร่วม
บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 

 



 ๒๖ 

ลําดับ สนับสนุนทนุวิจัย ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
๑. ทุนวิจัยแผ่นดิน   
๒. ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่   
๓. ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์   
๔. ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือต่างประเทศ*   
๕. ทุนสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง   
๖. ทุนวิจัยสถาบัน   
๗. ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา**   
๘. ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะเรื่อง : โครงการวิจัยความร่วมมือเพ่ือ

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง (โครงการ...บริหารจัดการนํ้า
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตคนลุ่มนํ้าอย่างย่ังยืน 
กรณีศึกษาคลอง – ป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จ.พัทลุง) 

  

๙. ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-funding)   
๑๐. ทุนวิจัยภายนอก (วช./สกว./สกอ./การรถไฟ/ศอบต...เป็นต้น)   

 
หมายเหตุ  *ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือต่างประเทศ สนับสนุนในลักษณะการร่วมทุนวิจัยกับ
แหล่งทุนวิจัยภายนอก (Co-funding) ทั้งในและต่างประเทศ (อยู่ระหว่างการร่างเกณฑ์สนับสนุน) 
  ** ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนจากเดิม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  เป็น สนับสนุนค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)  
ซึ่งสามารถต้ังงบประมาณได้ในทุนวิจัยเงินแผ่นดิน และทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
       ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

           -  ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
  -  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  -  ทุนวิจัยสถาบัน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๘) 

 
มติ มอบหัวหน้าส่วนงานพิจารณารายละเอียด หากมีข้อเสนอแนะให้จัดส่งข้อมูลไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
 
 
 



 ๒๗ 

        ๔.๙   เรื่อง   รายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการวิจัย 
 
   ตามท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักด์ิ  จงสู่วิวัฒน์วงศ์) 
ได้เสนอวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย เข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการกํากับตรวจสอบผลการบริหารสถาบันการศึกษา
ที่มุ่งเน้นวิจัยระดับอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าภาควิชา ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นความเข้มแข็งของการวิจัยใน
สถาบัน การกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย การมีหุ้นส่วนภายนอกที่ดีในการทํางานวิจัย 
  ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายการกํากับตรวจสอบการบริหารสถาบันการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการวิจัย 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๙) 
 

มติ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญผู้เก่ียวข้องมาหารือร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการขับเคลื่อนโดยปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะทํางาน 

 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑  เรื่อง  โครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา 
   อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้บริหารร่วมโครงการ
ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา ในวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ  ถนนนครนอก  
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    
 

มติ  รับทราบ 
๕.๒   เรื่อง   การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

    

อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หารือการลาพักผ่อนของ
คณาจารย์ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งนโยบายของคณะจะไม่อนุญาตให้อาจารย์ลาพักผ่อนในช่วงดังกล่าว 
เพราะมีช่ัวโมงการสอนในช่วงการลา รวมท้ังการใช้วันลาพักผ่อนหลายวันจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
  

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จัดทําแนวปฏิบัติการลาของสาย
คณาจารย์ในช่วงการเปิดภาคการศึกษา เสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณา 
สําหรับการลาของบุคลากรสายสนับสนุน  จะต้องเสนอกรอบการทํ างานให้ผู้ บั งคับ บัญชาพิจารณ า  
โดยยึดงานเป็นหลักและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดให้ลาได้น้อยกว่าที่ขอได้ รวมท้ังการ
กําหนดประเภทการลาใหชั้ดเจน 

 



 ๒๘ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


