
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

วันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ        

      (รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ     

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง      

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธพิร  บุญมาก...รักษาการแทน) 

๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

(อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๐. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     

      (อาจารยชลธิดา  เกษเพชร...รักษาการแทน) 

๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย          

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  

๑๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช  แกวจํานงค..ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๗. ผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๑๘. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๑๙. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๒๐. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๒๑. เจาหนาท่ีบริหารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจอ่ืน  

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา)  

๒. รองอธิการบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.อุกฤษณ  มูสิกพันธุ) 

๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ติดภารกิจอ่ืน  

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 

๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์  คชภักดี)  

๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ติดภารกิจอ่ืน 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

 

 



 ๓ 

๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน   

      (อาจารยเทพรัตน  จันทพันธ) 

๘. ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ติดภารกิจอ่ืน 

      (อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๙. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี  หัวหนาฝายแผนงาน 

๒. นางสาวจุฑาวรรณ  แสงชวง  เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายแผนงาน 

๓. นางโสภิน  วัฒนเมธาว ี   นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

๔. นายอนุวัฒน  พัฒนเชียร   นักวิชาชี ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา 

๕. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

   - ไมมี - 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑.๒.๑.๑   เรื่อง  สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ ภาคปกติ  

                     ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 

 ตามท่ี ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับ สวนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล

เพ่ือคัดเลือกเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการเสร็จสิ้น 

จํานวน ๓ รอบ และอยูระหวางการประมวลผลรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบท่ี ๔ (Admissions) และรอบท่ี ๕  

(การรับตรงอิสระในโครงการรับตรงวิธีพิเศษ) ซ่ึงกําหนดสอบสัมภาษณ เม่ือวันท่ี ๑๑ และ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันท่ี ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



 ๔ 

     ผลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี ๑ มีผูยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House  

และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนรับลวงหนา ในรอบท่ี ๑ - รอบท่ี ๓ ซ่ึงดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มีจํานวนนิสิต 

รวม ๒,๗๐๑ คน และการดําเนินงานรอบท่ี ๔-รอบท่ี ๕ อยูระหวางการประมวลรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ดังนี้ 
 

 

คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูจายเงิน 

คายืนยันสิทธิ์

รอบท่ี ๑ 

รอบท่ี ๒ 

รอบท่ี ๓ 

จํานวนผูผาน

สัมภาษณ 

รอบท่ี ๔ 

Admissions 

จํานวน 

ผูผาน

สัมภาษณ 

รอบท่ี ๕ 

จํานวนผล

การรับรวม  

๕ รอบ 

รอยละของ

ผลการรับ

รอบท่ี ๕  

ตอแผนรับ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ๓,๒๔๐ ๒,๗๐๑ ๓๔๕ ๒๙๒ ๓,๓๓๘ ๑๐๓.๐๒ 

- วิทยาเขตสงขลา ๒,๑๓๕ ๒,๐๗๓ ๒๘๓ ๒๓๐ ๒,๕๘๖ ๑๒๑.๑๒ 

- วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๐๕ ๖๒๘ ๖๒ ๖๒ ๗๕๒ ๖๘.๐๕ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๕๙๕ ๕๘๓ ๕๐ ๕๐ ๖๘๓ ๑๑๔.๗๙ 

คณะศึกษาศาสตร ๕๕๐ ๔๐๒ ๑๑๖ ๘๔ ๖๐๒ ๑๐๙.๔๕ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ๑๙๐ ๑๔๑ ๔ ๒๒ ๑๖๗ ๘๗.๘๙ 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๕๐๐ ๔๖๑ ๖๑ ๖๑ ๕๘๓ ๑๑๖.๖๐ 

คณะนิติศาสตร (วิทยาเขตสงขลา) ๓๐๐ ๔๘๖ ๕๒ ๑๓ ๕๕๑ ๑๘๓.๖๗ 

คณะนิติศาสตร (วิทยาเขตพัทลุง) ๑๐๐ ๖๑ ๑๑ ๒๑ ๙๓ ๙๓.๐๐ 

คณะวิทยาศาสตร ๔๙๐ ๑๖๗ ๒๑ ๑๒ ๒๐๐ ๔๐.๘๒ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๒๐ ๖๐ ๑ ๖ ๖๗ ๕๕.๘๓ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๑๕ ๒๒๗ ๒๑ ๑๖ ๒๖๔ ๑๒๒.๗๙ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๘๐ ๔๒ ๐ ๖ ๔๘ ๖๐.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๖๐ ๕๖ ๖ ๐ ๖๒ ๑๐๓.๓๓ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๔๐ ๑๕ ๒ ๑ ๑๘ ๔๕.๐๐ 

 

หมายเหตุ 

๑. กําหนดการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบท่ี ๔ Admissions วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ (๕,๐๐๐ บาท) วันท่ี ๑๙-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. กําหนดการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบท่ี ๕ โครงการรับตรงวิธีพิเศษ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ (๕,๐๐๐ บาท) วันท่ี ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 



 ๕ 

๑.๒.๒   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

๑.๒.๒.๑   เรื่อง  คําส่ังมอบภาระหนาท่ีและมอบอํานาจใหผูบริหาร 

           ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 

 

    รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง  รองอธิการบดีฝายการพัสดุ แจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมอบภาระหนาท่ีและมอบอํานาจใหผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี นั้น  

จึงขอใหผูบริหารทุกทานไดศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารพัสดุ เพราะได

เปลี่ยนแปลงจากเดิม ท้ังนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน จะดําเนินการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานและจะมอบให

ผูบริหารไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  เม่ือวันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ปรากฏวา มีการเสนอแกไขรายงานการประชุม  ดังนี้ 

- หนาท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๑๓ 

เดิม   อาจารย ดร.วัลลภ  ดิษสุวรรณ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปน   อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

    ๓.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ  

                                    และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

    สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  

เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยรับฟงความคิดเห็น ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณาจารย  

ผูมีสวนไดสวนเสีย นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ไดเสนอ

ความคิดเห็นตอ ราง ขอบังคับดังกลาว ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ขอ ๔  “คณาจารยประจํา” ยังไมรวมลูกจางของมหาวิทยาลัยสายคณาจารย เนื่องจาก 

ตองตอสัญญาจางเปนระยะเวลา ๑ ป กรณีมีการปรับเปลี่ยนสัญญาจางเปนระยะเวลา  

๓-๕ ป อาจปรับขอบังคับในอนาคต 

๒. ขอ ๗  ไมสามารถนําภาระงานข้ันต่ําในภาพรวม มาใชในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

เนื่องจากประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงาน

ข้ันต่ําของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓) กําหนดให

คณาจารยแตละกลุมจะตองมีสัดสวนของภาระงานแตละดานตามกรอบท่ีกําหนด 

๓. ขอ ๒๑  ใหตัดขอความ “เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด”  

๔. ขอ ๒๒ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ ควรจัดทําเปนเอกสารแนบ โดยระบุขอความ 

“ตามท่ี ก.พ.ว.กําหนด” เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑภายหลัง จะไดไมตองเสนอแกไข

ขอบังคับใหม  

๕. ขอ ๒๓ บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในชุมชน และขอ ๒๔ รายชื่อผูทรงคุณวุฒินอกบัญชี  

จะจัดทําบัญชีรายชื่อรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกลุมทปอ. 

๖. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑและมาตรฐานในการประเมินผลการสอนและเอกสาร

หลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนรูปแบบเดียวกันทุกคณะ  

๗. ควรกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนการประเมินผลการสอนใหมีความชัดเจนข้ึน หรืออาจ

ใชแนวทางตามรางขอบังคับตามขอ ๑๘ และควรกําหนดนิยามระดับคุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเพ่ิมเติม 
 

 

 



 ๗ 

มติ  

๑. เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม

และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  

 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การกําหนดแนวทางการอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจางมหาวิทยาลัย  

                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ 
 

ตามท่ีคณะทํางานดานการบริหารอัตรากําลังไดกําหนดแนวทางการอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจาง

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และ ๒๕๖๒ นั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เห็นวาอาจทําใหไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ และ/หรือ สงผลกระทบตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการได ในประเด็นดังนี้ 

๑. กรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑ สกอ. 

การพิจารณากรอบอัตรากําลัง จะพิจารณาแนวโนมการรับนิสิต หากนิสิตมีแนวโนมลดลงจะพิจารณาเปนลูกจาง

มหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณสวนกลาง แตในทางปฏิบัติในปการศึกษาท่ีผานมา พบวา 

- หลักสูตรมีจํานวนนิสิตท่ีเปนไปตามแผนการรับนิสิต เม่ือมีอาจารยเกษียณอายุราชการ  

ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ จํานวน ๕ คน ตามเกณฑ เม่ือขออัตรากําลัง คณะทํางานดานการบริหาร

อัตรากําลัง จัดสรรในตําแหนงลูกจางมหาวิทยาลัยจางแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร หรือในหลักสูตรนิเทศศาสตร ท่ีมีอาจารยครบจํานวน ๕ คน แตเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ คน ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน เปนตน 

- หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย เม่ือสาขาวิชาขออัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ 

เพ่ือใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครบจํานวน ๕ คน ตามเกณฑ แตคณะทํางานฯ มีมติไมจัดสรรอัตราให โดยให

บริหารจัดการ โดยใชอาจารยจากหลักสูตรเฉพาะหรือสหวิทยาการ (แลวแตกรณี) 

๒. การทดแทนผูบริหารระดับรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงาน โดยมีเง่ือนไขพิจารณาจาก 

เกณฑอาจารยพึงมีประกอบการจัดสรรอัตราทดแทน โดยใชงบประมาณสวนกลาง แตอาจมีบางกรณีท่ีหลักสูตร 

มีอาจารย ครบจํานวน ๕ คน เม่ือไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร แมจะมีชื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตไมได

รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร หรือเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหมีการปฏิบัติจริงเพียง ๔ คน

เทานั้น 

๓. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบ จํานวน ๕ คน ตามเกณฑมาตรฐาน แตไดลาออก ซ่ึงจะตอง 

ดําเนินการขอกรอบอัตราใหม ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการระยะหนึ่ง ทําใหหลักสูตรไมไดมาตรฐาน

เนื่องจากประกาศฯ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษานั้น 

 



 ๘ 

๔. การทดแทนอัตราท่ีอยูระหวางการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก โดยกําหนด 

เง่ือนไขใหหาอัตราใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป หากไมสามารถดําเนินการได จะดึงกรอบอัตราไวท่ีสวนกลาง  

แตการท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดคุณวุฒิปริญญาเอก ทําใหแมจะมีการสรรหาบุคลากรตอเนื่องก็ไมสามารถหา

พนักงานได อันเนื่องมาจากความขาดแคลน เชน หลักสูตรมลายู ท่ีเปดรับสมัครพนักงานคุณวุฒิปริญญาเอกมาแลว 

จํานวน ๕ ครั้ง นับแต พ.ศ. ๒๕๕๗ และไมไดรับการอนุมัติเม่ือขอปรับคุณสมบัติเปนคุณวุฒิปริญญาโท เปนตน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอท่ีประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการอนุมัติ

กรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒  

 

มติ  

๑. การกําหนดกรอบลูกจางมหาวิทยาลัยสายคณาจารยทดแทนผูบริหาร จะพิจารณาจัดสรรตําแหนง

ทดแทนในระดับรองอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน มีเง่ือนไขพิจารณาจากภาระงานตามเกณฑอาจารยพึงมี 

โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจางลูกจางของมหาวิทยาลัยใหตามความจําเปน  

สวนการกําหนดกรอบอาจารยท่ีนอกเหนือจากนี้ จะพิจารณาจากจํานวนหลักสูตร นิสิต บุคลากร 

ในภาพรวม และจะนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะห โดยพิจารณาจากเนื้องาน ไมใชพิจารณาจาก

กรอบของงาน ท้ังนี้ การท่ีไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะตองมีเนื้องาน

หรือภาระงาน ท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด หากยังมีภาระงานนอย อยูในระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

จะยังไมจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยไปให 

๒. การกําหนดกรอบลูกจางมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะพิจารณาการเนนความคุมคาคุมทุน และการ

รวมบริการประสานภารกิจ เปนหลัก  

๓. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือจางลูกจางของมหาวิทยาลัยของสวนงาน ไมเกินรอยละ ๔๐ 

สวนการสรรหาและคัดเลือกใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ท้ังนี้สําหรับบางสวนงานท่ีมีลูกจางมหาวิทยาลัยจํานวนมาก จะนําไปหารือตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 

๔.๒   เรื่อง   พิจารณากระบวนการเกี่ยวกับการลาออกของนิสิตและกระบวนการดูแลนิสิต 

 

เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามเกณฑและตัวชี้วัดการรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 

(ตัวชี้วัด C.๑) ซ่ึงไดมอบหมายใหฝายบริหารวิทยาเขตท้ังสองวิทยาเขตดําเนินการคนหาสาเหตุท่ีแทัจริงท่ีทําใหนิสิต

ลาออกจากมหาวิทยาลัย งานทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง จึงไดจัดทํารางคํารองลาออก และประชุมหารือการเก็บ

ขอมูลเชิงลึกของนิสิตพรอมแนวทาง/วิธีการในการรวบรวมขอมุล เพ่ือจะไดเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูบริหาร สาขาวิชา 

และอาจารยท่ีปรึกษาไดดําเนินการรวมกัน เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมติไดมอบหมายใหงานทะเบียนฯ  

พัฒนาระบบเพ่ือสามารถวิเคราะหขอมูลการลาออกของนิสิตพรอมเรียกดูขอมูลไดแบบ Realtime โดยใชคํารอง

ลาออก ซ่ึงมีขอมูลใหนิสิตเลือกเหตุผลลาออก และใหอาจารยท่ีปรึกษาสอบถามขอมูลเชิงลึก และ login เขาระบบ

ผาน QR Code เพ่ือบันทึกขอมูลประเด็นท่ีไดมาจากนิสิต ท้ังนี้ สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีประชุมเสนอใหฝายบริหาร

ดําเนินการวิจัยเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัยตอไป 

 

ท้ังนี้ เพ่ือการคงอยูของนิสิต การสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ เปนไปในอัตราท่ีสูงข้ึน และเพ่ือให

มหาวิทยาลัยทราบขอมูลเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหสําหรับการวางแผนงานในกระบวนการดูแลนิสิตของแตละคณะได 

จึงเสนอเพ่ือพิจารณากระบวนการเก็บขอมูลการลาออก (ตามคํารองท่ีแนบ) และกระบวนการดูแลนิสิตของแตละคณะ

เพ่ือวางระบบของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ประเด็นการสํารวจขอมูลสาเหตุท่ีนิสิตลาออกบางเรื่องยังไมชัดเจน เชน ขอ ๕.๑ นิสิตไมชอบ

บรรยากาศในมหาวิทยาลัย ควรระบุใหชัดเจนวาเปนแบบใด โดยเพ่ิมชองใหระบุเหตุผล 

หลังขอความ  

๒. ควรจัดกลุมประเด็นท่ีนิสิตลาออกใหม ดังนี้ 

- ปจจัยสวนบุคคล 

- ปจจัยดานการเรียน 

- ปจจัยทางการเงิน 

- ปจจัยเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและสภาพแวดลอม 

๓. การศึกษาขอมูลการลาออกของนิสิต อาจจัดทําในรูปแบบการวิจัยใหสมบูรณ โดยสามารถ

หารือรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกําหนดใหอาจารย ท่ีปรึกษา มีบทบาทในการดูแลนิสิต 

อยางจริงจัง โดยมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูจัดเก็บขอมูล  
 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปรับปรุงประเด็นขอมูลการออกกลางคันของ

นิสิตตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 ๑๐ 

  ๔.๓  เรื่อง   พิจารณา ราง กรอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของนิสิตทุกระดับของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไดมีมติ คือ ๑) เห็นชอบในหลักการปรับปฏิทินการศึกษาโดยเลื่อน

การเปดภาคเรียน ท้ังนี้ จะตองพิจารณารายละเอียด ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน พรอมแนวทางแกปญหาเหลานั้น  

๒) เห็นควรหารือในท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง กอนทํารายละเอียดปฏิทินเพ่ือเสนอ 

สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 

ในการนี้ กลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จึงเสนอ ราง กรอบปฏิทินการศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ลําดับ หัวขอ 

วันเปด-ปด ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

(กรณีเปดเดือนมิถุนายน) 

วันเปด-ปด ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

(กรณีเปดเดือนกรกฎาคม) 

๑ ๒ Summer ๑ ๒ Summer 

๑. เปดภาคเรียน ๓ มิ.ย. ๖๒ ๒๘ ต.ค.๖๒ ๒๓ มี.ค.๖๒ ๑ ก.ค.๖๒ ๒๕ พ.ย.๖๓ ๒๐ เม.ย.๖๔ 

๒. สอบกลางภาค ๒๒-๒๘ 

ก.ค.๖๒ 

๑๖-๒๒ 

ธ.ค.๖๒ 

- ๑๙-๒๕ 

ส.ค.๖๒ 

๑๓-๑๙  

ม.ค.๖๔ 

- 

๓. หยุดกอนสอบปลายภาค ๒๓-๒๘  

ก.ย.๖๒ 

๑๗-๒๓  

ก.พ. ๖๓ 

- ๒๑-๒๗ 

ต.ค.๖๒ 

๑๖-๒๒ 

มี.ค.๖๔ 

- 

๔. สอบปลายภาค ๒๙-๑๑ 

ต.ค.๖๒ 

๒๔ ก.พ. - 

๘ มี.ค.๖๓ 

๑-๗ มิ.ย.๖๓ ๒๘ ต.ค. – 

๑๐ พ.ย.๖๒ 

๒๓ มี.ค. - 

๕ เม.ย.๖๔ 

๑-๗  

มิ.ย. ๖๔ 

๕ ปดภาคเรียน ๑๒ ต.ค.๖๒ ๙ มี.ค.๖๓ ๘ มิ.ย.๖๓ ๑๑ พ.ย.๖๒ ๖ เม.ย. ๖๔ ๘ มิ.ย.๖๔ 

๖. อาจารยทําเกรด ๑๔ – ๒๕  

ต.ค. ๖๒ 

๙-๒๓  

มี.ค. ๖๓ 

๘-๑๕ 

มิ.ย.๖๓ 

๑๑-๒๐ 

พ.ย.๖๒ 

๖-๑๕ 

เม.ย.๖๔ 

๘-๑๗ 

มิ.ย.๖๔ 

๗. เปดภาคเรียนถัดไป ๘ มิ.ย.๖๓ ๒๙ มิ.ย.๖๓ 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  

มาเปดในเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะทําใหการเรียนการการสอนระหวางปฏิทินการศึกษาระหวาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ ซอนกัน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอหองเรียน อาจารยผูสอน และนิสิตท่ีตอง

เรียนในรายวิชาตอเนื่อง ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวจะตองมีการบริหารจัดการเปนรายกรณี รวมท้ังระบบการ

ลงทะเบียนจะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย 
 

มติ   

๑. เห็นชอบกําหนดกรอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ หารือผูเก่ียวของในการบริหารจัดการเรื่องท่ีสงผลกระทบตอหองเรียน 

อาจารย และนิสิต 



 ๑๑ 

๔.๔  เรื่อง  พิจารณาองคประกอบ อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

                        วิชาการ 
 

ตามท่ีไดมีการหารือในประเด็นองคประกอบ อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงาน

วิชาการในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  

เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และท่ีประชุมไดมีความเห็นวาใหนํามาพิจารณาในท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ  

และผูบริหารระดับสูง นั้น ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาองคประกอบ อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ

ประจําสวนงานวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

  ขอ ๒๗ ใหแตละสวนงานวิชาการ ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ ไดแก หัวหนาสวนงาน 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย รองหัวหนาสวนงาน และหัวหนาหนวยงานภายใน  

กรณี ท่ี มีการแบงหนวยงานภายในสวนงาน หรือประกอบดวยรองหัวหนาสวนงาน  

และประธานสาขา กรณีไมมีการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ตามคําแนะนํ าของหั วหน าส วนงาน โดยความเห็ นชอบของอธิการบดี  

จํานวนไมเกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหนงตาม (๒) ท้ังนี้กรณีมีเหตุผลความ

จําเปน หัวหนาสวนงานอาจเสนอแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมได

อีกไมเกิน ๓ คน 
 

ให คณ ะกรรมการประจํ าส วนงานแต งตั้ งรองหั วหน าส วนงานคนหนึ่ งเป น เลขานุ การ  

ตามคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการจากผูปฏิบัติงานในสวนงานดวยก็ได 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

การประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย

การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
 

  ขอ ๒๘  คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการตามความในขอ ๒๗ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) วางน โยบ ายและแผน งาน ของส วน งาน วิช าการให ส อดคล อ ง กับ น โยบ ายขอ ง 

สภามหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 

(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศเพ่ือการบริหารงานภายในสวนงานวิชาการหรือ 

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอขอคิดเห็นตอหัวหนาสวนงานวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 



 ๑๒ 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืน ๆ เก่ียวกับภารกิจของสวนงานวิชาการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ

อธิการบดีมอบหมาย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ควรระบุในเรื่องการกํากับดูแล

มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการ วิจัย ใหชัดเจน 

๒. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการตามขอ ๒๘(๔) และ๒๘(๕)  

จะแตกต างก ัน  คือ เรื ่องใดที ่ห ัวหน าส วนงานว ิชาการ ม ีความประสงค จะเสนอขอ 

ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ก็สามารถดําเนินการไดตามความใน

ขอ ๒๘ (๔) แตหากเรื่องใดเปนเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

เพื่อขอมติจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ จึงจําเปนตองผานคณะกรรมการ

ประจําสวนงานวิชาการตามความในขอ ๒๘(๕)  

๓. ตําแหนงผู ชวยคณบดี ไมไดถูกกําหนดใหมีทุกคณะ จึงไมไดกําหนดในองคประกอบของ

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

 

มติ  

๑. เห็นชอบใหองคประกอบ อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคงเดิม 

๒. มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงขอบังคับตอไป 

ในอนาคต 

 

๔.๕  เรื่อง  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของ 

            มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

     - คางพิจารณา - 

 

๔.๖  เรื่อง  ขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ผูสําเร็จการศึกษาใน 

               ปการศึกษา ๒๕๖๐) 

     - คางพิจารณา - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 



 ๑๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


