รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันจันทรที่ 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.สุทธิพร บุญมาก...รักษาการแทน)
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชว ยศาสตราจารยเชาวลักษณ 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
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๑๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช แกวจํานงค..ปฏิบัติหนาที่แทน)
๑๗. ผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร...รักษาการแทน)
๑๘. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ)
๑๙. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)
๒๐. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๑. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
๒. รองอธิการบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย ดร.อุกฤษณ มูสิกพันธุ)
๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)

ติดภารกิจอื่น

๓
๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน
(อาจารยเทพรัตน จันทพันธ)
๘. ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๙. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวอาภรณ แกวสลับศรี
๒. นางสาวจุฑาวรรณ แสงชวง
๓. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๔. นายอนุวัฒน พัฒนเชียร
๕. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ

หัวหนาฝายแผนงาน
เจาหนาที่บริหารงาน ฝายแผนงาน
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาชี ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา
เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่อครบองค ป ระชุ ม อธิก ารบดี ในฐานะประธานที่ ประชุ ม กลาวเปด การประชุมและดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี ๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรื่อง สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับ สวนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่ อคั ดเลือกเข าเป นนิ สิ ต ระดั บปริญญาตรี ชั้ นปที่ ๑ ภาคปกติ ประจํ าป การศึกษา ๒๕๖๑ โดยดํ าเนิ นการเสร็จสิ้น
จํ านวน ๓ รอบ และอยู ระหว างการประมวลผลรายชื่ อผู ผ านการคั ด เลื อกรอบที่ ๔ (Admissions) และรอบที่ ๕
(การรับตรงอิ สระในโครงการรั บตรงวิ ธี พิ เศษ) ซึ่ งกํ าหนดสอบสัมภาษณ เมื่ อวั นที่ ๑๑ และ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔
ผลการรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรีชั้น ป ที่ ๑ มี ผู ยื น ยัน สิ ท ธิ์ในระบบ Clearing House
และชําระเงินค าลงทะเบี ยนเรียนรับ ลวงหน า ในรอบที่ ๑ - รอบที่ ๓ ซึ่งดําเนิ น การเสร็จ สิ้น แลว มีจํานวนนิสิต
รวม ๒,๗๐๑ คน และการดําเนินงานรอบที่ ๔-รอบที่ ๕ อยูระหวางการประมวลรายชื่อผูผานการคัดเลือก ดังนี้

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
- วิทยาเขตสงขลา

๓,๒๔๐
๒,๑๓๕

-

วิทยาเขตพัทลุง

๑,๑๐๕
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕๙๕
คณะศึกษาศาสตร
๕๕๐
คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๙๐
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
๕๐๐
คณะนิติศาสตร (วิทยาเขตสงขลา)
๓๐๐
คณะนิติศาสตร (วิทยาเขตพัทลุง)
๑๐๐
คณะวิทยาศาสตร
๔๙๐
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๒๐
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๒๑๕
คณะวิศวกรรมศาสตร
๘๐
คณะพยาบาลศาสตร
๖๐
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
๔๐

จํานวน
ผูจายเงิน จํานวนผูผาน
คายืนยันสิทธิ์ สัมภาษณ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๔
รอบที่ ๒
Admissions
รอบที่ ๓
๒,๗๐๑
๓๔๕
๒,๐๗๓
๒๘๓
๖๒๘
๕๘๓
๔๐๒
๑๔๑
๔๖๑
๔๘๖
๖๑
๑๖๗
๖๐
๒๒๗
๔๒
๕๖
๑๕

๖๒
๕๐
๑๑๖
๔
๖๑
๕๒
๑๑
๒๑
๑
๒๑
๐
๖
๒

จํานวน
ผูผาน
สัมภาษณ
รอบที่ ๕

จํานวนผล
การรับรวม
๕ รอบ

รอยละของ
ผลการรับ
รอบที่ ๕
ตอแผนรับ

๒๙๒
๒๓๐

๓,๓๓๘
๒,๕๘๖

๑๐๓.๐๒
๑๒๑.๑๒

๖๒
๕๐
๘๔
๒๒
๖๑
๑๓
๒๑
๑๒
๖
๑๖
๖
๐
๑

๗๕๒
๖๘๓
๖๐๒
๑๖๗
๕๘๓
๕๕๑
๙๓
๒๐๐
๖๗
๒๖๔
๔๘
๖๒
๑๘

๖๘.๐๕
๑๑๔.๗๙
๑๐๙.๔๕
๘๗.๘๙
๑๑๖.๖๐
๑๘๓.๖๗
๙๓.๐๐
๔๐.๘๒
๕๕.๘๓
๑๒๒.๗๙
๖๐.๐๐
๑๐๓.๓๓
๔๕.๐๐

หมายเหตุ
๑. กําหนดการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบที่ ๔ Admissions วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ (๕,๐๐๐ บาท) วันที่ ๑๙-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. กําหนดการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบที่ ๕ โครงการรับตรงวิธีพิเศษ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ (๕,๐๐๐ บาท) วันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ
๑.๒.๒.๑ เรื่อง คําสั่งมอบภาระหนาที่และมอบอํานาจใหผูบริหาร
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย น อ ม สั งข ท อง รองอธิ ก ารบดี ฝ ายการพั ส ดุ แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง มอบภาระหน า ที่ แ ละมอบอํ า นาจให ผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนอธิ ก ารบดี นั้ น
จึงขอใหผูบริหารทุกทานไดศึกษาบทบาทและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารพัสดุ เพราะได
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทั้งนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน จะดําเนิ นการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานและจะมอบให
ผูบริหารไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจั ดประชุ มที่ ป ระชุ มคณบดี ผู อํานวยการ และผูบ ริห ารระดั บ สู ง
ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ และได แ จ ง เวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏวา มีการเสนอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หนาที่ ๒๓
บรรทัดที่ ๑๓
เดิม อาจารย ดร.วัลลภ ดิษสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปน อาจารย ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวัน ที่ ๑๓ มิถุน ายน ๒๕๖๑ เห็ นชอบใหมหาวิทยาลัยรับ ฟงความคิดเห็น ราง ขอบังคั บมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ
ว าด ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารแต งตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน งทางวิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณาจารย
ผูมีสวนไดสวนเสีย นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร คณะนิ ติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ไดเสนอ
ความคิ ด เห็ น ต อ ร าง ข อ บั งคั บ ดั งกล าว ในการนี้ จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ราง ขอ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑. ขอ ๔ “คณาจารยประจํา” ยังไมรวมลูกจางของมหาวิทยาลัยสายคณาจารย เนื่องจาก
ตองตอสัญญาจางเปนระยะเวลา ๑ ป กรณีมีการปรับเปลี่ยนสัญญาจางเปนระยะเวลา
๓-๕ ป อาจปรับขอบังคับในอนาคต
๒. ขอ ๗ ไมสามารถนําภาระงานขั้นต่ําในภาพรวม มาใชในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ขั้นต่ําของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) กําหนดให
คณาจารยแตละกลุมจะตองมีสัดสวนของภาระงานแตละดานตามกรอบที่กําหนด
๓. ขอ ๒๑ ใหตัดขอความ “เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด”
๔. ขอ ๒๒ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ ควรจัดทําเปนเอกสารแนบ โดยระบุขอความ
“ตามที่ ก.พ.ว.กําหนด” เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑภายหลัง จะไดไมตองเสนอแกไข
ขอบังคับใหม
๕. ข อ ๒๓ บั ญ ชี ร ายชื่ อผูท รงคุณ วุฒิ ในชุมชน และข อ ๒๔ รายชื่อผู ทรงคุณ วุฒิ น อกบั ญ ชี
จะจัดทําบัญชีรายชื่อรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกลุมทปอ.
๖. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑและมาตรฐานในการประเมินผลการสอนและเอกสาร
หลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนรูปแบบเดียวกันทุกคณะ
๗. ควรกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนการประเมินผลการสอนใหมีความชัดเจนขึ้น หรืออาจ
ใชแนวทางตามรางขอบังคับตามขอ ๑๘ และควรกําหนดนิยามระดับคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเพิ่มเติม

๗
มติ
๑. เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การกําหนดแนวทางการอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจางมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
ตามที่คณะทํางานดานการบริหารอัตรากําลังไดกําหนดแนวทางการอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจาง
มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ นั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
เห็ น วาอาจทํ าให ไม ส ามารถดํา เนิ น การได ในทางปฏิบัติ และ/หรือ สงผลกระทบตอการบริห ารจัดการหลักสูตร
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการได ในประเด็นดังนี้
๑. กรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม ครบตามเกณฑ สกอ.
การพิจารณากรอบอัตรากําลัง จะพิจารณาแนวโนมการรับนิสิต หากนิสิตมีแนวโนมลดลงจะพิจารณาเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณสวนกลาง แตในทางปฏิบัติในปการศึกษาที่ผานมา พบวา
- หลักสูตรมีจํานวนนิสิตที่เปนไปตามแผนการรับนิสิต เมื่อมีอาจารยเกษียณอายุราชการ
ทําใหอาจารยประจําหลักสูต รไมครบ จํานวน ๕ คน ตามเกณฑ เมื่อขออัต รากําลัง คณะทํ างานดานการบริห าร
อัตรากําลัง จัดสรรในตําแหนงลูกจางมหาวิทยาลัยจางแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร หรือในหลักสูตรนิเทศศาสตร ที่มีอาจารยครบจํานวน ๕ คน แตเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๓ คน ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน เปนตน
- หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย เมื่อสาขาวิชาขออัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ
เพื่อให มีอาจารยประจําหลักสูตรครบจํานวน ๕ คน ตามเกณฑ แตคณะทํางานฯ มีมติไมจัดสรรอัตราให โดยให
บริหารจัดการ โดยใชอาจารยจากหลักสูตรเฉพาะหรือสหวิทยาการ (แลวแตกรณี)
๒. การทดแทนผูบริหารระดับรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงาน โดยมีเงื่อนไขพิจารณาจาก
เกณฑ อาจารยพึงมีประกอบการจัดสรรอัตราทดแทน โดยใชงบประมาณสวนกลาง แตอาจมีบางกรณี ที่หลักสูตร
มีอาจารย ครบจํานวน ๕ คน เมื่อไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร แมจะมีชื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตไมได
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร หรือเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหมีการปฏิบัติจริงเพียง ๔ คน
เทานั้น
๓. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบ จํานวน ๕ คน ตามเกณฑมาตรฐาน แตไดลาออก ซึ่งจะตอง
ดํ าเนิ น การขอกรอบอั ต ราใหม ซึ่ งต องใช ร ะยะเวลาในการดําเนิ น การระยะหนึ่ ง ทําใหห ลัก สูตรไมไดม าตรฐาน
เนื่องจากประกาศฯ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษานั้น

๘
๔. การทดแทนอัตราที่อยูระหวางการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก โดยกําหนด
เงื่ อ นไขให ห าอั ต ราให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๒ ป หากไม ส ามารถดํ า เนิ น การได จะดึ ง กรอบอั ต ราไว ที่ ส ว นกลาง
แตการที่พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดคุณวุฒิปริญญาเอก ทําใหแมจะมีการสรรหาบุคลากรตอเนื่องก็ไมสามารถหา
พนักงานได อันเนื่องมาจากความขาดแคลน เชน หลักสูตรมลายู ที่เปดรับสมัครพนักงานคุณวุฒิปริญญาเอกมาแลว
จํานวน ๕ ครั้ง นับแต พ.ศ. ๒๕๕๗ และไมไดรับการอนุมัติเมื่อขอปรับคุณสมบัติเปนคุณวุฒิปริญญาโท เปนตน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการอนุมัติ
กรอบอัตรากําลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
มติ
๑. การกําหนดกรอบลูกจางมหาวิทยาลัยสายคณาจารยทดแทนผูบริหาร จะพิ จารณาจัดสรรตําแหน ง
ทดแทนในระดับรองอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน มีเงื่อนไขพิจารณาจากภาระงานตามเกณฑอาจารยพึงมี
โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ จ างลู ก จ างของมหาวิ ท ยาลั ย ให ต ามความจํ า เป น
สวนการกํ าหนดกรอบอาจารยที่น อกเหนือจากนี้ จะพิจ ารณาจากจํานวนหลักสูตร นิสิต บุคลากร
ในภาพรวม และจะนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะห โดยพิจารณาจากเนื้องาน ไมใชพิจารณาจาก
กรอบของงาน ทั้งนี้ การที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะตองมีเนื้องาน
หรือภาระงาน ที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด หากยังมีภาระงานนอย อยูในระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
จะยังไมจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยไปให
๒. การกําหนดกรอบลูกจางมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะพิจารณาการเนนความคุมคาคุมทุน และการ
รวมบริการประสานภารกิจ เปนหลัก
๓. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพื่อจางลูกจางของมหาวิทยาลัยของสวนงาน ไมเกินรอยละ ๔๐
สวนการสรรหาและคัดเลือกใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งนี้สําหรับบางสวนงานที่มีลูกจางมหาวิทยาลัยจํานวนมาก จะนําไปหารือตอไป
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๔.๒ เรื่อง พิจารณากระบวนการเกี่ยวกับการลาออกของนิสิตและกระบวนการดูแลนิสิต
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามเกณฑและตัวชี้วัดการรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
(ตัวชี้วัด C.๑) ซึ่งไดมอบหมายใหฝายบริหารวิทยาเขตทั้งสองวิทยาเขตดําเนินการคนหาสาเหตุที่แทัจริงที่ทําใหนิสิต
ลาออกจากมหาวิทยาลัย งานทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง จึงไดจัดทํารางคํารองลาออก และประชุมหารือการเก็บ
ขอมูลเชิงลึกของนิสิตพรอมแนวทาง/วิธีการในการรวบรวมขอมุล เพื่อจะไดเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูบริหาร สาขาวิชา
และอาจารย ที่ ป รึกษาได ดํา เนิ น การรวมกัน เมื่อวัน ที่ ๕ มิถุน ายน ๒๕๖๑ โดยมติไดมอบหมายใหงานทะเบีย นฯ
พัฒ นาระบบเพื่ อสามารถวิเคราะห ขอมูล การลาออกของนิ สิต พรอมเรีย กดูขอมูล ไดแบบ Realtime โดยใช คํารอง
ลาออก ซึ่งมีขอมูลใหนิสิตเลือกเหตุผลลาออก และใหอาจารยที่ปรึกษาสอบถามขอมูลเชิงลึก และ login เขาระบบ
ผาน QR Code เพื่อบัน ทึ กขอมูล ประเด็น ที่ ไดมาจากนิ สิต ทั้งนี้ สําหรับ ขอมูลอื่น ๆ ที่ ป ระชุมเสนอใหฝ ายบริห าร
ดําเนินการวิจัยเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัยตอไป
ทั้งนี้ เพื่ อการคงอยูของนิ สิต การสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ เปนไปในอัตราที่สูงขึ้น และเพื่อให
มหาวิทยาลัยทราบขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหสําหรับการวางแผนงานในกระบวนการดูแลนิสิตของแตละคณะได
จึงเสนอเพื่อพิจารณากระบวนการเก็บขอมูลการลาออก (ตามคํารองที่แนบ) และกระบวนการดูแลนิสิตของแตละคณะ
เพื่อวางระบบของมหาวิทยาลัยตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ประเด็นการสํารวจขอมูลสาเหตุที่นิสิตลาออกบางเรื่องยังไมชัดเจน เชน ขอ ๕.๑ นิสิตไมชอบ
บรรยากาศในมหาวิ ท ยาลัย ควรระบุ ให ชั ดเจนวาเป น แบบใด โดยเพิ่ ม ชอ งให ระบุ เหตุ ผ ล
หลังขอความ
๒. ควรจัดกลุมประเด็นที่นิสิตลาออกใหม ดังนี้
- ปจจัยสวนบุคคล
- ปจจัยดานการเรียน
- ปจจัยทางการเงิน
- ปจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสภาพแวดลอม
๓. การศึกษาขอมูลการลาออกของนิสิต อาจจัดทําในรูปแบบการวิจัยใหสมบู รณ โดยสามารถ
หารือรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ม าตรการกํ า หนดให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา มี บ ทบาทในการดู แ ลนิ สิ ต
อยางจริงจัง โดยมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูจัดเก็บขอมูล
มติ มอบรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปรับปรุงประเด็นขอมูลการออกกลางคันของ
นิสิตตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม

๑๐
๔.๓ เรื่อง พิจารณา ราง กรอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของนิสิตทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไดมีมติ คือ ๑) เห็นชอบในหลักการปรับปฏิทินการศึกษาโดยเลื่อน
การเปดภาคเรียน ทั้งนี้ จะตองพิจารณารายละเอียด ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมแนวทางแกปญหาเหลานั้น
๒) เห็ น ควรหารือในที่ ป ระชุ มคณบดี ผู อํานวยการ และผูบ ริห ารระดับ สูง กอนทํ ารายละเอีย ดปฏิ ทิน เพื่ อเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
ในการนี้ กลุ มภารกิ จทะเบี ย นนิ สิต และบริการการศึกษา จึงเสนอ ราง กรอบปฏิทิน การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ลําดับ

หัวขอ

๑.
๒.

เปดภาคเรียน
สอบกลางภาค

๓.

หยุดกอนสอบปลายภาค

๔.

สอบปลายภาค

๕
๖.

ปดภาคเรียน
อาจารยทําเกรด

๗.

เปดภาคเรียนถัดไป

วันเปด-ปด ปการศึกษา ๒๕๖๒
(กรณีเปดเดือนมิถุนายน)
๑
๒
Summer
๓ มิ.ย. ๖๒ ๒๘ ต.ค.๖๒ ๒๓ มี.ค.๖๒
๒๒-๒๘
๑๖-๒๒
ก.ค.๖๒
ธ.ค.๖๒
๒๓-๒๘
๑๗-๒๓
ก.ย.๖๒
ก.พ. ๖๓
๒๙-๑๑
๒๔ ก.พ. - ๑-๗ มิ.ย.๖๓
ต.ค.๖๒
๘ มี.ค.๖๓
๑๒ ต.ค.๖๒ ๙ มี.ค.๖๓
๘ มิ.ย.๖๓
๑๔ – ๒๕
๙-๒๓
๘-๑๕
ต.ค. ๖๒
มี.ค. ๖๓
มิ.ย.๖๓
๘ มิ.ย.๖๓

วันเปด-ปด ปการศึกษา ๒๕๖๒
(กรณีเปดเดือนกรกฎาคม)
๑
๒
Summer
๑ ก.ค.๖๒ ๒๕ พ.ย.๖๓ ๒๐ เม.ย.๖๔
๑๙-๒๕
๑๓-๑๙
ส.ค.๖๒
ม.ค.๖๔
๒๑-๒๗
๑๖-๒๒
ต.ค.๖๒
มี.ค.๖๔
๒๘ ต.ค. –
๒๓ มี.ค. ๑-๗
๑๐ พ.ย.๖๒ ๕ เม.ย.๖๔
มิ.ย. ๖๔
๑๑ พ.ย.๖๒ ๖ เม.ย. ๖๔ ๘ มิ.ย.๖๔
๑๑-๒๐
๖-๑๕
๘-๑๗
พ.ย.๖๒
เม.ย.๖๔
มิ.ย.๖๔
๒๙ มิ.ย.๖๓

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ป ระชุ มมี ขอสังเกตและขอเสนอแนะวาการปรับ เปลี่ยนปฏิ ทินการศึ กษา ป การศึกษา ๒๕๖๒
มาเปดในเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะทําใหการเรียนการการสอนระหวางปฏิทินการศึกษาระหวาง
ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ ซอนกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอหองเรียน อาจารยผูสอน และนิสิตที่ตอง
เรี ย นในรายวิ ช าต อเนื่ อ ง ซึ่ งการแก ป ญ หาดั งกล าวจะต อ งมีก ารบริห ารจั ด การเป น รายกรณี รวมทั้ งระบบการ
ลงทะเบียนจะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
มติ
๑. เห็นชอบกําหนดกรอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ หารือผูเกี่ยวของในการบริหารจัดการเรื่องที่สงผลกระทบตอหองเรียน
อาจารย และนิสิต

๑๑
๔.๔ เรื่อง พิจารณาองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ
ตามที่ไดมีการหารือในประเด็นองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมไดมีความเห็นวาให นํามาพิจารณาในที่ ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ
และผูบริหารระดับสูง นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจํ าส ว นงานวิ ช าการ ตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วาด ว ย การจั ด ระบบบริห ารงานในมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
ขอ ๒๗ ให แต ล ะส วนงานวิช าการ ยกเวน บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย ใหมีคณะกรรมการประจํ าส วนงาน
ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก หัวหนาสวนงาน
(๒) กรรมการโดยตํ าแหน ง ประกอบดว ย รองหั ว หนาส วนงาน และหั วหนาหน วยงานภายใน
กรณี ที่ มี ก ารแบ ง หน ว ยงานภายในส ว นงาน หรื อ ประกอบด ว ยรองหั ว หน า ส ว นงาน
และประธานสาขา กรณีไมมีการแบงหนวยงานภายในสวนงาน
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า ส ว นงาน โดยความเห็ น ชอบของอธิ ก ารบดี
จํานวนไมเกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหนงตาม (๒) ทั้งนี้กรณีมีเหตุผลความ
จําเปน หัวหนาสวนงานอาจเสนอแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได
อีกไมเกิน ๓ คน
ให ค ณ ะกรรมการประจํ า ส ว นงานแต ง ตั้ ง รองหั ว หน า ส ว นงานคนหนึ่ ง เป น เลขานุ ก าร
ตามคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการจากผูปฏิบัติงานในสวนงานดวยก็ได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
การประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการตามความในขอ ๒๗ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางน โยบ ายแล ะแผ น งาน ของส ว น งาน วิ ช าการให ส อดค ล อ งกั บ น โยบ ายขอ ง
สภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภาวิชาการ
(๓) พิ จ ารณาวางระเบี ย บและออกประกาศเพื่ อการบริห ารงานภายในสว นงานวิช าการหรือ
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอขอคิดเห็นตอหัวหนาสวนงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ

๑๒
(๕) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของส ว นงานวิ ช าการตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
อธิการบดีมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ควรระบุในเรื่องการกํากับดูแล
มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการ วิจัย ใหชัดเจน
๒. อํานาจและหนา ที่ข องคณะกรรมการประจําสว นงานวิช าการตามขอ ๒๘(๔) และ๒๘(๕)
จะแตกตา งกัน คือ เรื ่อ งใดที ่ห ัว หนา สว นงานวิช าการ มีค วามประสงคจ ะเสนอขอ
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ก็สามารถดําเนินการไดตามความใน
ขอ ๒๘ (๔) แตหากเรื่องใดเปนเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
เพื ่อ ขอมติจ ากคณะกรรมการประจํา สว นงานวิช าการ จึงจําเปน ตอ งผา นคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการตามความในขอ ๒๘(๕)
๓. ตํ าแหนงผู ช ว ยคณบดี ไมไดถูก กําหนดใหมีทุก คณะ จึงไมไดกําหนดในองคป ระกอบของ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
มติ
๑. เห็นชอบใหองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคงเดิม
๒. มอบฝ า ยบริห ารกลางและทรัพ ยากรบุคคล รวบรวมขอเสนอแนะเพื่ อการปรับ ปรุงขอบังคับ ตอไป
ในอนาคต
๔.๕ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
- คางพิจารณา ๔.๖ เรื่อง ขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ผูสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา ๒๕๖๐)
- คางพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

๑๓
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูช วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

