
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๗.๓๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

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

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(อาจารย์ปาริฉัตร  ตู้ดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๐. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์) 

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

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สวุรรณมณี...รักษาการแทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจอ่ืน 

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร.์..รักษาการแทน) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล   ติดภารกิจอ่ืน    

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์...รักษาการแทน) 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจอ่ืน  

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 



 ๓

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
๒. นางสาวอรกมล  ไกรวงศ ์   หัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓. นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ  นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
๔. นางธมลพรรณ  จุลพูล   ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร ์ 

      สํานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง   ข้อสังเกตจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ัน  
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีข้อสังเกตจากข้อมูลที่ส่วนงานและหน่วยงานรายงานมา ดังน้ี 

๑. การคํานวณจํานวนเงินเพ่ิมเงินเดือน กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ส่วนงาน/
หน่วยงาน คํานวณจากอัตราเงินเดือนปัจจุบัน (เงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องนํา
ร้อยละที่ ได้มาคํ านวณ กับอัตราเงิน เดือนขั้นสู งของตําแหน่งที่ ดํ ารงอ ยู่    และการคํ านวณจํานวนเงิน  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีการนําจํานวนเงินที่ได้บวกกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่ง (ฐานในการคํานวณ)  
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องบวกกับเงินเดือนปัจจุบัน (เงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

๒ . การคํานวณจํานวนเงินเพ่ิมเงินเดือนไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
โดยส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่ปรับจํานวนเงินที่คํานวณได้เป็นสิบบาท และบางหน่วยงาน เศษน้อยกว่าห้าในหลักหน่วย
หรือเศษสตางค์ปัดทิ้ง เช่น ๑,๐๕๒ หรือ ๑,๐๕๐.๘๗ ปัดทิ้งเป็น ๑,๐๕๐   บางหน่วยงาน ปัดสิบในเงินเดือน  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตามแนวปฏิบัติต้องปัดสิบในจํานวนเงินที่ได้เพ่ิมเงินเดือน) 

๓. การให้ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงได้รับการเพ่ิมเงินเดือน 
๔. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๔ เดือน ซึ่งหน่วยงานได้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น  บรรจุเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๔ เดือน 
ในรอบการประเมินประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) หรือการประเมินผู้ที่ไม่
อยู่ในรอบการประเมิน เช่น บรรจุต้ังแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่อยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙           



 ๔

  ๕. การรายงานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งไม่ผ่าน
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา ๑ 
สามารถใช้ภาระงานสอนทดแทนภาระงานด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ และเมื่อทดแทนภาระงาน
ดังกล่าวแล้วเป็นผู้ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า (ข้อมูลที่คณะฯ รายงานไม่ได้นําภาระงานสอนไปชดเชยภาระงาน
ด้านการวิจัย จึงรายงานว่าเป็นผู้ไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า) 

 
มติ รับทราบ  

 
   ๑.๑.๒  เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   เน่ืองจากคุณภาพการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน เป็นเรื่องสําคัญระดับชาติ การพัฒนาครู
ถือเป็นเรื่องใหญ่ รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูเป็นจํานวนมาก สําหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เห็นควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ควรจัดต้ังศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเป็นหลักสูตรเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากคณะ เพ่ือร่วมกันพัฒนาครูอย่างจริงจัง 
 

มติ รับทราบ  
 
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  จํานวนผูผ้่านการคัดเลือกเข้าเปน็นสิิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑  
                           รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

        ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๑ ภาคปกติ รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้ว  
จํานวน ๕ โครงการ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๑,๓๕๒ คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมีกําหนดยืนยันสิทธ์ิ 
ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และประกาศรายช่ือผู้เข้ายืนยันสิทธ์ิและ 
มีสิทธ์ิเข้าศึกษาฯ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 



 ๕

ลําดับ คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน
แผนรับ
รอบท่ี ๑ 

จํานวนผูผ้่านการคัดเลือก 
โครงการ
ทักษะ
พิเศษ 

โครงการ 
๑๔ 

จังหวัด 

โครงการ
เพิ่มเติม  
๓ คณะ 

รวม 

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๘ ๙๖ ๕๔ ๐ ๑๕๐ 
๒. คณะศึกษาศาสตร์ ๒๐๑ ๑๗๔ ๖๓ ๐ ๒๓๗ 
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๘๐ ๑๑๑ ๑๓ ๐ ๑๒๔ 
๔. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๑๔๐ ๑๑๖ ๖๖ ๐ ๑๘๒ 
๕. คณะนิติศาสตร์ ๔๓ ๑๗๒ ๓๕ ๐ ๒๐๗ 
๖. คณะวิทยาศาสตร์ ๑๕๐ ๒๘ ๔๒ ๕๙ ๑๒๙ 
๗. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๘๐ ๒๐ ๑๑ ๗๒ ๑๐๓ 
๘. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๘๑ ๙๓ ๗๐ ๐ ๑๖๓ 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔๐ ๒๕ ๙ ๒๓ ๕๗ 

 รวม ๘๙๓ ๘๓๕ ๓๖๓ ๑๕๔ ๑,๓๕๒ 
*ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. บางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับนิสิตโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการรับด้วย Portfolio  

อาจทําให้เสียเปรียบในการรับนิสิต 
๒. กระบวนการคัดเลือกตามลําดับสาขา/คณะที่นักเรียนเลือก จะสามารถส่งผลให้นักเรียนได้เรียน

ตามความต้องการหรือไม่ หากนักเรียนไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในลําดับที่ ๑ แต่มีผลการ
เรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ในลําดับที่ ๒  อาจทําให้นักเรียนเสียสิทธ์ิได้ 

๓. ควรมีคณะกรรมการรับนิสิต โดยให้มีตัวแทนจากคณะ หรือรองคณบดี ร่วมเป็นกรรมการ 

๔. ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลในอดีตให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. มีนักเรียนหรือโรงเรียนจํานวนมาก ยังไม่เข้าใจรูปแบบการรับด้วย Portfolio เช่น มีการส่ง 
ใบสมัครไปยังคณะโดยตรง หรือ โรงเรียนยังรอประกาศการรับโควตานักเรียนที่มีทักษะพิเศษ 
ด้านกีฬา เป็นต้น 

๖. การรับโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางกีฬา ควรมีรูปแบบการรับที่แตกต่างจากการรับด้วย Porfolio 
เพราะอาจได้บุคคลที่ไม่ตรงตามความต้องการ 

   

มติ รับทราบ  และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
 



 ๖

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าเปน็นิสิตระดับปรญิญาตรี  
                          ชั้นปทีี่ ๓ วิธีโควตา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

         ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ วิธีโควตา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการเสร็จสิ้น มีผู้ ยืนยันสิทธ์ิ  
จํานวน ๑๒๐ คน 

 
คณะ/สาขาวิชา แผนรับวิธีโควตา ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ยืนยันสิทธิ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    
ภาคปกติ    
บช.บ. การบัญชี ๕ ๑๐ ๖ 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๓๐ ๓๗ ๒๗ 
บธ.บ. การตลาด ๒๐ ๑๗ ๙ 
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ ๓๐ ๒๗ ๒๑ 

รวม ๘๕ ๙๑ ๖๓ 
ภาคสมทบ    
บช.บ. การบัญชี ๑๐ ๑๙ ๑๔ 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๔๐ ๕๕ ๓๘ 
บธ.บ. การตลาด ๒๐ ๒ ๒ 
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ ๔๐ ๔ ๓ 

รวม ๑๑๐ ๘๐ ๕๗ 
รวมผลการรับวิธีโควตา ๑๙๕ ๑๗๑ ๑๒๐ 

*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
  ทั ้งนี ้ การรับนิส ิตระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ ๓ ประจําป ีการศึกษา ๒๕๖๑  อยู ่ในระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 



 ๗

          ๑.๒.๑.๓   เรือ่ง รายงานสถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม 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 
รอดําเนินการแจ้งปิด ๑ หลกัสูตร 

ประกาศนียบัตร ๒  
ปริญญาโท ๒๗ แจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 

รอดําเนินการแจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 
ปริญญาเอก ๕  

รวม ๙๔ 
แจ้งปิด ๔ หลกัสูตร 

รอดําเนินการแจ้งปิด ๓ หลกัสูตร 
 

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 



 ๘

 

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

จํานวนหลักสตูรตามสถานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ลําดับ รายการ จํานวน 

๑ แจ้งปิดหลักสูตร  ๔ 
๒ กําลังดําเนินการที่คณะ ๑๖ 
๓ รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ๐ 
๔ รอเสนอสภาวิชาการ ๖ 
๕ รอเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ๒ 
๖ รอเสนอสภามหาวิทยาลัย ๑ 
๗ รอเสนอ สกอ. ๔ 
๘ รอรับทราบจาก สกอ. ๔๒ 
๙ สกอ.รับทราบแล้ว ๒๒ 
๑๐ ไม่รายงานผลการดําเนินการ ๐ 

รวม ๙๗* 
หมายเหตุ *นบัรวมหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร คือ   

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
๓. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
   

  

รายงานการดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
๑. หลักสูตรที่เกินระยะเวลาการปรับปรุง ๑๓  
๒. หลักสูตรที่ถึงรอบเวลาการปรับปรุง ๑๔  
 รวม ๒๙  

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 

 
 
 
 



 ๙

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรจัดสรรอัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความ
ซ้ําซ้อน หรือไม่ครบอย่างจริงจัง โดยคํานึงถึงความจําเป็น และหากจัดสรรไปให้แล้ว จะต้องนําไปใช้ตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

 

มติ รับทราบ   
 

          ๑.๒.๑.๔   เรือ่ง การจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ 
 

    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กําหนดจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 
ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที ่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าภาพร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยท ักษิณ  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กิจกรรมหลักประกอบด้วย ภาคการประชุม และภาคนิทรรศการ 
สําหรับรายละเอียดจะมีการประชุมหารือกันต่อไป 

 
มติ รับทราบ   

 
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  การดําเนนิงานโครงการพัฒนาธรุกิจนวัตกรรมใหม่  
                     (Innovative Startup) 

       นางธมลพรรณ  จุลพูล  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักบ่มเพาะวิชาการ 
เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เก่ียวกับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรใหม่ (Innovative Startup) จํานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. กิจกรรม Startup Thailand Academy  มีตัวช้ีวัด คือ นิสิต นักศึกษา 
จํานวน ๕๐๐ คน แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ๒ พ้ืนที่ คือ วิทยาเขตสงขลา  
มี นิ สิ ต ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  จํ าน วน  ๓๐๐  คน  และ วิท ย า เขต พั ท ลุ ง 
มีนิสิตกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๐๐ คน  

๒. กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand รับสมัครนิสิตจํานวน 
๒๐ ทีม โดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๑๕ ทีม จากการ
สัมภาษณ์ และนําเสนอ Business Idea ของนิสิต และนําทีมที่ผ่านการ
คัดเลือก จํานวน ๑๕ ทีม เข้าค่ายระดับประเทศในงาน Startup Thailand  

ทั้งน้ี การดําเนินกิจกรรมดังกล่าว จะแต่งต้ังคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน 
จากส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการ จํานวน ๒ ชุด 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

 มติ รับทราบ  

 



 ๑๐ 

๑.๒.๒.๒   เรื่อง  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
                                วิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ  
                                ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
    นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ี ร่าง ประกาศ ดังกล่าว ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ จะพิจารณาในเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผู้ให้บริการวิชาการ  
(Personnel Characteristic) ความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic 
Services) ผลงานด้านการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) และการเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอก (Population Recognition) 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 
 มติ รับทราบ และให้เพ่ิมเติมตําแหน่งประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง 
ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณในประกาศ 

 
๑.๒.๒.๓   เรื่อง  การรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา  
                       สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังของ 
                       มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลังของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอขึ้นทะเบียนปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๘ กําหนดให้ “ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีบังคับใช้ ดําเนินการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายใน ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ น้ัน  

 



 ๑๑ 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา สํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง แล้ว โดยขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข ๑๗๘๕ ระดับ ๒
สาขาวิจัยและประเมินผล มีผลต้ังแต่วันที่ ๖ ธันวาคม 2560  และขอให้รายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาให้สํานักงานหน้ีสาธารณะทราบทุกรอบ ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อมูลที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สามารถดําเนินการได้หลังจากวันที่ขอขึ้นทะเบียนแล้ว ๑๒๐ วันผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 
 

มติ รับทราบ และให้นําข้อมูลและขอบข่ายการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของแต่ละสาขา 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในคร้ังต่อไป 

 
๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๓.๑   เรื่อง  การดําเนินงานเรื่องพัสดุ 
 

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่
ประชุมทราบและขอความร่วมมือผู้บริหารดําเนินการดังน้ี 

๑.   ขอให้ส่วนงาน รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันทําการสุดท้ายของไตรมาส เพ่ือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
จะได้ดําเนินการจัดทํารายงานในภาพรวมและรายงานผลให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาต่อไป 

๒.  หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าฝ่าย บางส่วนงาน ยังคงลงนามในใบสั่งซื้อ /จ้าง/เช่า 
ซึ่ งขณะน้ี ได้ยกเลิกแนวปฏิ บั ติ ดั งกล่ าวแล้ ว  จึ งขอให้ตรวจสอบคําสั่ งมอบอํานาจ  และให้ เจ้ าห น้าที่ 
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ศึกษาและทําความเข้าใจให้ถูกต้องต่อไป 

๓. ขณะน้ียังมีหลายส่วนงาน ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี จึงขอให้เดําเนินการและจัดส่งมาที่ฝ่ายการคลังและพัสดุอย่างเร่งด่วน 

๔.  การติดตามการตรวจสอบครุภัณฑ์ตามข้อสังเกตของสํานักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสงขลา จํานวน ๕๘๕ รายการ ได้มีหนังสือติดตามไปแล้ว จํานวน ๓ ครั้ง ปรากฏว่า ยังคงมีเพียงส่วนงาน
เดียวที่ยังไม่รายงานผล ขอให้เร่งดําเนินการต่อไปด้วย 

๕. บางส่วนงาน ยังคงมีการแต่งต้ังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อหรือจ้าง ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้ส่วนงานปฏิบัติตามระเบียบด้วย 

๖ . ขอให้ส่วนงาน ดําเนินการตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง หลักประกัน 
สัญญาจ้างต่าง ๆ หากพบว่าหมดเง่ือนไขกับส่วนงานแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการคืนหลักประกันซองโดยเร็ว  

 

มติ รับทราบ และมอบผู้บริหารดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 



 ๑๒ 

๑.๒.๓.๒   เรื่อง  การเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการเตรียมการดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 
เตรียมประสานการจองที่พักและยานพาหนะในการเดินทาง พร้อมน้ี คณะกรรมการบริหารงานกีฬามหาวิทยาลัย  
ได้สนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นประจําทุกปี จึงเชิญชวนให้เสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับงบประมาณดังกล่าว 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกิจ 
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  

                                โครงการ KFC Community Hero เป็น ตัวจริงเพื่ อสังคม  
                                ๒๐๑๗ 

 
        ทีม Marketing ไฟท์ กับโครงการเศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นางสาว สุไมญา  หีมอะดํ้า นางสาว และนางสาวสุกัยย๊ะ หมัดอะดั้ม  
นิ สิ ต ห ลั ก สู ต รบ ริ ห าร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าก ารตล าด  คณ ะ เศ รษ ฐศ าสต ร์ แ ละบ ริ ห าร ธุ ร กิ จ 
โดยมีอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ KFC 
Community Hero เป็นตัวจริงเพ่ือสังคม ๒๐๑๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ C Asean ช้ัน๑๐  
อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล ทุนการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher 
รับประทาน KFC ฟรี มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
มติ รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (ภารกิจสื ่อสารองค์กร) 

รวบรวมผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีโดยจัดทําเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

๑.๒.๔.๒   เรื่อง  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  
 ระดับภูมิภาค-ภาคใต้ โครงการประกวด AIS-BrandAge ปีที่ ๑๑ 

 
    ทีม Three People ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบด้วยนางสาวชลิตา สัตถาภรณ์ 
นางสาวนิภาวรรณ ชูสินโท และนายเอกพงศ์ ธีระโรจนพงษ์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อั น ดับที่  ๑  ระดับ ภู มิ ภาค -ภาคใต้  AIS-BrandAge Award โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิ จ  ปี ที่  ๑๑   
ทั้งน้ี โครงการ AIS - BrandAge Award เป็นโครงการประกวดแผนการตลาด ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS กับนิตยสาร BrandAge ที่จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ ๑๑ โดยโจทย์การแข่งขัน 
ในปีน้ีใช้ช่ือตอน Smart Farm to Table การตลาดสร้างความสุข 

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๔.๓   เรือ่ง  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๓  

                               กิจกรรมการประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์  
                               สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในร้ัวมหาวิทยาลัย 

 
ทีมเด็กมาเก็ต TSU ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบด้วย นายโตษณาการ  

แก้วประเสริฐ นายสรอรรถ ชูทอง นายณรงค์ บุญส่ง และนายนาวาวี กามาล์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กิจกรรมการประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมคนขับรถดี  
Toyota Campus Challenge 2017 โตโยต้าถนนสีขาว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Toyota Driving 
Experience Park กรุงเทพมหานคร 

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

๑.๒.๕.๑   เรื่อง  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเย่ียม 
  

              นายฤทธิเดช  เสียงเส้ง  นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเย่ียมจากมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 
 มติ รับทราบ 



 ๑๔ 

๑.๒.๕.๒   เรื่อง  โครงการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล 
 
        อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ  
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมจะประกอบด้วย
การบรรยายให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลป์ และการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

 มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๖.๑   เรื่อง  การประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการ 

      เพื่อขอรับงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
 
         จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณกลุ่ มจั งหวัด ซึ่ งจั งหวัดสงขลาจัดอยู่ ในกลุ่ มภาคใต้ อ่ าวไทย โดยจะมีการช้ีแจงงบประมาณ 
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีโครงการของสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็น ๑ ใน ๕  
ของโครงการดังกล่าว  
 

 มติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๗/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๖ (มติวาระที่ ๑.๒.๑.๓) 
เดิม  รับทราบ 
เป็น  รับทราบ และมอบหัวหน้าส่วนงานไปพิจารณาดําเนินการกรณีส่วนงาน 

ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ 
 
 
 



 ๑๕ 

๒. หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๘  (มติวาระที่ ๑.๒.๔.๒) 
เดิม  รับทราบ และมอบคณบดีกระตุ้นการเร่งรัดหลักสูตรตามแผนเวลาที่กําหนด 
เป็น  รับทราบ มอบคณบดีกํากับและเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนเวลาที่กําหนด 

 
๓. หน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๕ 

เดิม  ซึ่งหากคณะไหนมีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน... 
เป็น  ซึ่งหากคณะใดมีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน… 

 
๔. หน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๒๗ 

เดิม  พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ 
เป็น  พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๕. หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๙ 

เดิม  ควรกําหนดให้คณบดีทุกคณะหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
เป็น  ควรกําหนดให้คณบดี ผู้อํานวยการ หรือ ผู้แทนฯ เป็นกรรมการ 

 
๖. หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๓ 

เดิม  …และควรจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  
           ให้เสร็จเร็วกว่ากําหนดตามแผน 

เป็น  …และควรจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 

 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   การบริหารจัดการงานวิจัยและแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

                           และการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มใช้บังคับวันที่  

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส่งผลต่อการบริหารจัดการทุนวิจัยซึ่งจากเดิมการบริหาร 
จัดการเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดให้ผู้รับทุนวิจัย 
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือการวิจัย โดยดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . ๒๕๕๑ โดยอนุโลม น้ันได้ถูกยกเลิก  
ทั้งน้ี หัวหน้าโครงการวิจัยต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังน้ัน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

๑. พิจารณาแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

๒. พิจารณาขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโครงการวิจัย 

 
ลําดับ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

๑. เบิกจ่ายและบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ และทุนวิจัยภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโครงการวิจัย 
๑. ผู้มีอํานาจอนุมัติ (คณบดี ผู้อํานวยการ มีอํานาจ

อนุมัติการส่งซื้อหรือสั่งจ้าง วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหน่ึงใน
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของส่วนงานที่กํากับดูแล) 

๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

*หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามคําสั่งของคณะ 
หรือให้แต่งต้ังเป็นการเฉพาะโครงการวิจัย 

หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. คณบดีไม่มีอํานาจกํากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่องบประมาณอยู่ที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนา จะไม่มีอํานาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโครงการวิจัยที่หัวหน้า
โครงการวิจัยสังกัด ซึ่งหากนักวิจัยไปเซ็นสัญญาต่าง ๆ ทางคณะจะไม่ทราบล่วงหน้าได้ 

๒. การบริหารสัญญาวิจัย อาจจะประสบปัญหาการติดตามพัสดุ/วัสดุต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง  
เมื่อมีการทําเอกสารงานวิจัยเสร็จ เพราะจะทําการเบิกจ่ายแต่รายงานการเงินเท่าน้ัน  

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในบางหมวดท่ีไม่ได้มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย  
ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบของพัสดุ จะดําเนินการอย่างไร ซึ่งหากโอนงานมาที่คณะ 
จะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างชัดเจน  

๔. การโอนงานมายังที่คณะ อาจส่งผลต่อภาระงานของคณะเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจต้องมีสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ หรือหักเป็นค่าธรรมเนียมให้คณะ 

๕. โครงการวิจัยบางโครงการไม่ได้ดําเนินการเพียงนักวิจัยเพียงคนเดียว แต่เป็นงานวิจัยร่วมกัน 
หลายคนและหลายคณะ 

 
มติ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล หากอัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนามีไม่ เพียงพอ  

ต้องจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 
 

๔.๒   เรื่อง   การปรับปรุงองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ี
 
       จากการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ได้ พิจารณาการจัดทํ าข้อตกลงก่อนการปฏิบั ติงานและการบริหารจัดการ    
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้เสนอแนวทางการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของคณะต่อที่ประชุม  ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําข้อตกลง
สอดคล้องกับการกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ประกาศดังกล่าว และเป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้หลักการ
การจัดทําข้อตกลงที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของคณาจารย์ และภาพรวมของ
ผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะ ผลประโยชน์สูงสุดของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์กับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอีกด้วย  จึงหารือที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการกําหนดองค์ประกอบการประเมิน  
เพ่ือเสนอต่อ ก.บ.ม.ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  องค์ประกอบการประเมินตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจา้งของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลําดับ องค์ประกอบ ร้อยละ รายละเอียด 
๑ ผลสมัฤทธ์ิของงาน ๗๐ เป็นการประเมินทั้งปริมาณและคุณภาพของงาน 
๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน 
๒๐ – ๓๐ เป็นการประเมินตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓ สมรรถนะเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่วนงานหรือหน่วยงาน 

๐ – ๑๐ เป็นการประเมินสมรรถนะหรอืพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ส่วนงานหรือหน่วยงานอาจกําหนดขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานหรือหน่วยงาน 

 
๒ .ภาระงานของคณาจารย์ประจํา ต้องมีภาระงานทุกด้านไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ภาระงาน สอน วิจัย 
บริการวิชาการ/ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม/

พัฒนานสิิต 
สัดส่วนภาระงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 

หรือ ไม่น้อยกว่า ๕๖๗ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
หรือ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
หรือ ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

 
๓. เสนอที่ประชุมพิจารณาองคป์ระกอบการประเมิน 

ลําดับ องค์ประกอบ  รายละเอียด 
๑ ผลสมัฤทธ์ิของงาน ๗๐  

๑.๑       ปรมิาณ                  ๓๐  สายคณาจารย์ อิงตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า  กรณีผ่าน
ภาระงานข้ันตํ่า ควรจะจัดระดับอย่างไร เช่น 
ภาระงานรวมทุกด้าน  
๑,๒๖๐ – ๑,๓๖๐  ให้ได้ ๑๕ คะแนน 
๑,๓๖๑ – ๑,๔๖๐  ให้ได้ ๒๐ คะแนน 
๑,๔๖๑ – ๑,๕๖๐  ให้ได้ ๒๕ คะแนน 
๑,๕๖๑ ขึ้นไป       ให้ได้ ๓๐ คะแนน 

๑.๒       คุณภาพ                  ๔๐ 
 

 ขึ้นอยู่กับปัจจัย และตัวช้ีวัดตามข้อตกลง 
สายคณาจารย์ พิจารณาจากอะไร 
สายสนับสนุน พิจารณาจากอะไร  



 ๑๙ 

ลําดับ องค์ประกอบ  รายละเอียด 
๒ สมรรถนะและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ตามค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
(คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคี  
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นําพา
สังคม) 
   

๑๕ ให้ประเมินระดับการแสดงพฤติกรรม โดยให้คณะกรรมการ
แต่ละคนใช้ดุลยพินิจในการประเมินอย่างอิสระ  กรณี
หัวหน้าส่วนงานกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ต้องสอดคล้อง
กับค่านิยม พฤติกรรม และระดับการแสดงพฤติกรรมที่
กําหนดไว้ในประกาศ  

๓ สมรรถนะเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน 
 

๑๕ ตัวช้ีวัดตามข้อตกลง 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรปรับลดร้อยละของการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ลดลง เน่ืองจาก

ไม่สามารถจําแนกพฤติกรรมจริงส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน 
๒. คณะควรมีตัวช้ีวัดในส่วนที่ ๓ สมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานหรือ

หน่วยงาน เพ่ือเป็นส่วนผลักดันผลการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
๓. ควรกําหนดร้อยละให้ชัดเจน ไม่ควรกําหนดเป็นช่วง  

 
มติ  
๑.  เห็นชอบร้อยละขององค์ประกอบการประเมิน ดังน้ี 

๑) ผลสมัฤทธ์ิของงาน ร้อยละ ๖๕  
- สายคณาจารย์อิงตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า กรณีผ่านภาระงานขั้นตํ่า ให้ได้คะแนน 

๕๐ คะแนน หลังจากน้ันให้พิจารณาปริมาณและคุณภาพของงานที่สูงกว่าเกณฑ์ 
ภาระงานข้ันตํ่า 

๒) สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ ๑๕ 
- ให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน และต้องประเมินตามข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

ซึ่งต้องมีการเก็บหลักฐาน 
๓) สมรรถนะเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน ร้อยละ ๒๐ 

 

๒.  มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดทํา ร่าง ประกาศเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากร 
     บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาต่อไป 

 
 



 ๒๐ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


