
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
วันจันทรท์ี่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ        
      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธ์ุ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 

(อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศริิสาธิตกิจ) 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 

(อาจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน) 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง 

(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ ์ คล้ายวิตภัทร) 
๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(อาจารย์ปาริฉัตร  ตู้ดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์) 
๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๒๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
    (นายเชิดชัย  อ๋องสกุล...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด       

(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 

 
 
 
 



 ๓

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา    ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     ติดภารกิจอ่ืน 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี) 
๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ติดภารกิจอ่ืน   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    ติดภารกิจอ่ืน 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน     ติดภารกิจอ่ืน   

      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ติดภารกิจอ่ืน 
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นางอัจฉราภรณ์  กวมทรัพย์  หัวหน้าสํานักงานสํานักหอสมดุ 
๒. นางสาวอมรรัตน์  วรรณวิไล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๓. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง  นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๔. นางโสภิน  วัฒนเมธาวี   นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
๕. นางสาวธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี  นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์ 
๖. นายออมทรัพย์  ศรทีวี   นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 



 ๔

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   - ไม่ม ี- 
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง  การเปิดใช้ระบบทะเบียนใหม ่
 

    ตามที ่มหาว ิทยาล ัยม ีนโยบายให ้สําน ักคอมพ ิวเตอร ์พ ัฒนาระบบสารสนเทศ  
โดยให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้นั้น 
ซึ่งหน่ึงในระบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ ระบบทะเบียนนิสิต เป็นการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างงาน
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาทั้งสองวิทยาเขตและสํานักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
โดยม ีการประช ุมวางแผน  ออกแบบ  และทดสอบระบบก ับกลุ ่มน ิส ิตและอาจารย ์ทั ้งสองว ิทยาเขต 
และได้ทดลองใช้จริงเมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ กับนิส ิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ๕ ปี และหลักสูตร 
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ แล้ว ทั้งนี้ ระบบทะเบียน
นิสิตใหม่ จะเปิดใช้งานจริงระยะที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกระบบ ได้แก่ การลงทะเบียน  
การประมวลผล การอนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยเริ่มเปิดระบบให้นิสิตกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ ในวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๑ และลงทะเบียนออนไลน์ในวันที ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั ้งนี ้ ผลการดําเนินงานในภาคเรียนที ่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ อาจยังพบข้อบกพร่องหรือการตอบสนองของระบบที่อาจจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะนําผลดังกล่าว 
ไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในระยะต่อไป 
    

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การกําหนดให้มตัีวอักษรนําหน้าเลขรหัสวิชา 
จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและป้องกันความสับสนของนิสิต   

 
มติ รับทราบ 

 
 
 



 ๕

๑.๒.๑.๒   เรือ่ง  โครงการเครือข่ายครูแนะแนว 
 

    การประชาสัมพันธ์และการตลาดของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งน้ี ผลจากการประชาสัมพันธ์ จะสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาที ่เปิดสอน อาชีพ กิจกรรมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ทุนการศึกษาและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทําให้รับรู้กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงได้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของครูแนะแนวซึ่งมีบทบาทมากในการแนะนําเรื่องต่าง ๆ 
ให้แก่น ักเรียนทั ้งปัญหาการเรียนต่อ หรือปัญหาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ ่งครูแนะแนวมีส่วนสําคัญ 
ในการแนะนํานักเรียนให้เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตร ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ภารกิจรับนิสิต ได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จึงได้กําหนดจัดโครงการเครือข่ายครูแนะแนว ขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความมั่นใจให้กับ
คุณครูที ่จะแนะนํานักเรียนให้เลือกเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในการจัดโครงการ 
ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ๖๐ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  
มีรูปแบบการดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่ได้รับจากการคัดเลือกมาร่วมโครงการ 
ดังน้ี 

๑. แนะนํามหาวิทยาลัย และโครงการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. แนะนําและเย่ียมชมคณะและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในวิทยเขตพัทลุง 
๓. ช้ีแจงและทําความเข้าใจการทํางานร่วมกันระหว่างคณะและเครือข่ายครูแนะแนว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรต้ังกลุ่มไลน์ครูแนะแนวเพ่ือสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
๒. ควรขยายกลุ่มลูกค้าไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ไปแนะแนว 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖

๑.๒.๑.๓  เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี 
 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมจัดทําหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี โดยได้มีการหารือ

ร่วมกับคณะและหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับหลักสูตรอ่ืน  
ที่มีความสนใจในการจัดทําหลักสูตรผลิตครู เช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตร หรือสาขาอ่ืน ๆ  สามารถ
ดําเนินการได้ ซึ่งฝ่ายวิชาการ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

 
มติ รับทราบ 

 
 

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา 
๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  การเป็นเจ้าภาพการจัดงานสาธารณสขุสัมพนัธ์ ครั้งที่ ๓๗  

                                  (ราชาวดเีกมส)์ 
 

   คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ 
นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สนสท. 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และการเป็นเจ้าภาพจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์  
ครั้งที่ ๓๗ (ราชาวดีเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 
จํานวน ๑๖ มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมงานและ
ดําเนินงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

๑.๒.๓  เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสาํนักหอสมุด 
๑.๒.๓.๑   เรือ่ง  การปรับปรุงการปฏิบติังานของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

                                  สังกัดสํานักหอสมุด 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดค่านิยมหลัก “มีความคุ้มค่า” เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากร อีกทั้ง สํานักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด จึงมีความจําเป็นต้อง
ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กําหนดวันและ
เวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑ กําหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย “ทั้งน้ี ส่วนงานหรือหน่วยงานใด จะกําหนดเวลาการปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานหรือหน่วยงานน้ันก็ได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนงาน
หรือหน่วยงานน้ันเป็นผู้กําหนดและรายงานให้อธิการบดีทราบ ทั้งน้ี เมื่อคํานวณช่ัวโมงการปฏิบัติงานรวมกันใน
สัปดาห์หน่ึง ๆ แล้วต้องมีเวลาการปฏิบัติงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมงสําหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจํา) และไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” น้ัน สํานักหอสมุด จึงได้กําหนดเวลาการปฏิบัติงานของลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย สังกัดสํานักหอสมุด คือ 

- ปฏิบัติงานวันปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) จาํนวน ๔ วัน ๆ ละ ๘ ช่ัวโมง 
กะที่ ๑  : ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
กะที่ ๒  : ๑๐.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 

- ปฏิบัตงานวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์)  จาํนวน ๑ วัน ๆ ละ ๘ ช่ัวโมง 
      รวม ๔๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

    

   ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวสามารถปรับลดงบประมาณลงได้ทั้งสองวิทยาเขต คือ 
เดิม ๕๙๔,๒๙๐ บาท ลดลงเหลือเพียง ๑๐๙,๗๓๐ บาท (ลดลงร้อยละ ๘๑.๕๔) 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามการใช้ประโยชน์ของหนังสือ 
ที่สั่งซื้อจากคณะ ซึ่งได้รับการช้ีแจงว่า จะมีการประชุมหารือในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
อย่างคุ้มค่า 

 

มติ รับทราบ 
 
 



 ๘

๑.๒.๔  เรื่องแจ้งจากรองอธกิารบดีฝา่ยพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
๑.๒.๔.๑   เรือ่ง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

                                  ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
                                  หน่วยงานภาครฐั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป .ป .ช.  
ให้รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน ๘๑ แห่ง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ น้ัน 
  บัดน้ี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงส่งรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซ่ึงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้คะแนน ITA เท่ากับ ร้อยละ ๘๓.๕๗  อยู่ในอันดับที่ ๓๑ ของจํานวน ๘๑ หน่วยงาน พบว่าคะแนนจาก 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) เท่ากับร้อยละ  ๗๖.๖๔ จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  
เท่ากับร้อยละ ๗๕.๒๖ คะแนน และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  
เท่ากับร้อยละ ๙๐.๙๑       
  สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
เก่ียวกับเคร่ืองมือวัดเก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๒    
ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดการประเมิน จําแนกออกเป็น ๑๐ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย แบบ น้ําหนัก 
จํานวน 

ข้อคําถาม 
ผู้ให้ข้อมูล 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ -  (IIT)  ๖  
๒. การใช้งบประมาณ -  (IIT)  ๖ ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายใน 
๓. การใช้อํานาจ -  (IIT) ๓๐ ๖  
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ -  (IIT)  ๖  

 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต -  (IIT)  ๖  
 
 
 

     



 ๙

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย แบบ น้ําหนัก 
จํานวน 

ข้อคําถาม 
ผู้ให้ข้อมูล 

๖. คุณภาพการดําเนินงาน -  (EIT)  ๕  
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร -  (EIT) ๓๐ ๕ ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย
ภายนอก 

๘. การปรับปรุงระบบการทํางาน -  (EIT)  ๕  
๙. การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (OIT)  ๙  
 การบริหารงาน   ๘  
 การบริหาร 

เงินงบประมาณ 
  ๗ ทุกหน่วยงาน 

จัดให้มีข้อมลู 
  การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๔๐ ๔  

 การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

  ๕  
 

 
๑๐. การป้องกันการทุจริต การดําเนินการ 

เพ่ือป้องกันการทุจริต 
(OIT)  ๘  

 มาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  ๗  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๕  เรื่องแจ้งจากรองอธกิารบดีฝา่ยการพัสดุ 
๑.๒.๕.๑   เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สํานักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทําหนังสือถึงส่วนงานต่าง ๆ  

เพ่ือเร่งรัดให้ส่วนงานดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
๑) ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ไม่เกินวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
- รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
- รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ 
- เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (กรณีครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ  
     สูญหาย หรือไม่มีความจําเป็นใช้งาน) 



 ๑๐ 

๒) ส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหาย  
หรือไม่มีความจําเป็นใช้งาน ไม่เกินวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ 

๓) ส่งรายงานผลการจําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือโอนให้หน่วยงานของรัฐฯ 
ไม่เกินวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
มติ รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 
 

๑.๒.๕.๒   เรือ่ง   รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําแผน 

การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี กําหนดให้ส่วนงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้รายงานผลการปฏิบัติการ 
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างส่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพ่ือรวบรวมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รายงานต่อสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลา น้ัน ในการน้ี จึงขอให้ส่วนงานดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) และจัดส่งให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ไม่เกินวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
 

มติ รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 
 
 

๑.๒.๕.๓   เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ประจําปีงบประมาณ  
                      พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  
ตามข้อ ๑(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙(๘) โดยจัดทําสรุปผลการดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รวมถึงกรณี
เดือนใดที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้
ด้วย 



 ๑๑ 

เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และสอดคล้องกับการกําหนดหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอให้ผู้บริหารได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนงาน ดําเนินการสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจําปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ โดยส่งสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างในแต่ละรอบเดือนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ถึงภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
เพ่ือจักได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติ รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม   
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    ๓.๑  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร 
                                    ระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
  สืบเน่ืองจาก ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาวาระและมีมติมอบผู้รับผิดชอบดําเนินการในวาระต่าง ๆ น้ัน  
ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามติที่ประชุมจากผู้เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ลําดับ วาระ ผลการดําเนินงาน 
๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน

โครงการอธิการบดีพบประชาคม ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ (สื่อสารองค์กร) 

ภารกิจสื่อสารองค์กร ดําเนินการเสนอวาระบุคคลท่ีได้รับรางวัลต่อ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน ๒ คร้ัง ดังนี้ 
 -  คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 -  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒. พิจารณากรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑. การเสนอปฏิทินการศึกษาอยู่ในระหว่างการเสนอสภาวิชาการ 
เพ่ือพิจารณา ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๒. การเชิญผู้นํานิสิตมารับฟังข้อชี้แจงอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
๓. การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างดําเนินการ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและ
ผู้บริหารระดับสูงว่า การประชุมชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ ในการระดมความคิดเห็นและให้คําปรึกษา 
หรือข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีในด้านการบริหารและด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใด 
ตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ถึงแม้จะไม่มีอํานาจในการอนุมัติเรื่องใด ๆ แต่เป็นที่ประชุมเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี เน่ืองจากองค์ประกอบของท่ีประชุมจะมีผู้บริหารทุกคน จึงมีความสําคัญและมีผล 
สู่การปฏิบัติต่อไป  

 
มติ รับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  การดําเนินการตามแผนกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่อธิการบดีได้เสนอแผนกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการน้ี จึงเสนอแผนมาให้ผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 
 
 

 



 ๑๓ 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ผู้บริหาร ส่วนงาน ควรนําแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงาน 
๒. การพัฒนาศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ต้องคิดเชิงโครงสร้าง ควรเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย 

โดยร่วมกันระหว่างคณะ/ส่วนงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งศูนย์นวัตกรรมเกษตร การแปรรูปทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม อาจอยู่ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  

๓. การนําหลักสูตรนานาชาติจากคณะไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จะสามารถบริหารจัดการเรื่อง
บุคลากรและหลักสูตรได้หรือไม่ 

๔. ด้านการวิจัย เป้าหมายข้อ ๔.๑ การกําหนดให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างน้อยปีละ ๑๒ เรื่อง  ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นผู้ประสานงานหลัก  และให้ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
ทั้ง ๒ วิทยาเขตร่วมรับผิดชอบ 

๕. การพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
ที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอกแต่เคยดํารงตําแหน่งทางบริหาร และบุคคล 
ที่สนใจ โดยกําหนดรูปแบบให้มีกิจกรรมพบปะเดือนละ ๑ ครั้ง มีวิทยากรหรือคณบดี  
รองคณบดีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นที่ กําหนด โดยกําหนดจัดในวันพุธภาคบ่าย  
สําหรับรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน จะใกล้เคียงกับสายวิชาการ แต่มีโจทย์ 
เพ่ือการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน   

 
มติ มอบผู้บริหารดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
  ๔.๒  เรื่อง  รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนนิงานสาํหรบัหลักสูตร 
                                 ที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลกัสูตรระดับปรญิญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ได้พิจารณาวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การจัดสัมมนาเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีจํานวน
นิสิตน้อย โดยมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในรูปแบบการสัมมนาบนเวทีโดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ  
๒. เห็นควรให้มีการหารือและสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ จํานวน ๔ กลุ่ม ดังน้ี 

๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
๒.๒  สภาวิชาการ 
๒.๓  ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
๒.๔  หลักสูตรที่มีความเสี่ยง 



 ๑๔ 

๓. นําข้อสรุปทั้ง ๔ กลุ่ม เพ่ือหารือในที่ประชุมสภาวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยลัย เพ่ือสรุปเป็นแนวทางการสัมมนาบนเวที และเสนอตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มเพ่ือดําเนินการสัมมนาบนเวที 

 
จากมติดังกล่าว ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตสงขลา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และจัดประชุมหารือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  
โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทําสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากการประชุมหารือทั้ง ๓ ครั้ง  

ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุม ดังน้ี 
๑. รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๒. รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. รับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิด

หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. ... 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 
 

ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การจัดทําหลักสูตรวิชาเอกคู่ ๕ ปีของคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิง  

โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างการจัดทําหลักสูตร ๔ ปี ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน การดําเนินการ
เพ่ือให้มีนิสิตมาเรียนเพ่ิมขึ้น สามารถดําเนินการโดยจัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต.ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการรับนักเรียนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ต้องมีการพูดคุยและสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน รวมท้ังการทําวิจัยสถาบันเพ่ือสอบถาม 
ถึงความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบการ โดยคณะต่าง ๆ จะต้องมาร่วมกันเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นที่ต้องการของสังคม 

๒. การจัดทําหลักสูตร ๒ ปรญิญาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี
จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม มแีนวทางในการจัดการปัญหาผู้เรียนน้อยโดยอาศัย
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใหคุ้้มค่า นอกจากน้ี ในบางหลักสูตรที่มีผู้เรียนจํานวนน้อย จะมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันกับโรงเรียน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักหลักสูตรมากขึ้น 

๓. การจัดทําหลักสูตร ๒ ปรญิญา ควรมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
๔. สาเหตุที่บางหลักสูตรมีจํานวนนิสิตน้อย ไมเ่ป็นไปตามแผน อาจเน่ืองมาจากหลักสูตรไม่ตอบสนอง

ความต้องการของตลาด ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม ยังขาดความเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายโรงเรียนต่าง ๆ  ไมม่ีลูกค้าประจํา ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และหาสาเหตุที่ชัดเจน 



 ๑๕ 

๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางให้คณะดําเนินการ  
ยังไม่มีเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือรองรับการเปิดคณะ
แพทยศาสตร ์

๖. การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนในการดําเนินงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
ของเอกชน ทําให้การเปิดหลกัสูตรมีความลา่ช้า  

๗. โครงสร้างของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดรับการบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ ทีจ่ะต้องทํางาน
ร่วมกันหลายคณะ หากมีระบบบริหารจัดการที่ดีจะทําให้สามารถผลิตหลกัสูตรใหม่ได้มากข้ึน 

 
มติ  
๑. รับทราบ ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรยีนน้อย (หลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําข้อเสนอแนะเพ่ือดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
 

  ๔.๓  เรื่อง  พจิารณา (รา่ง) คําร้องขอทบทวนระดับขัน้ 
 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเร่ือง การแก้ไขระดับขั้น ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการขอแก้ไขระดับขั้น ควรมีการเขียนคําร้องจากนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมได้มอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง นําประเด็นดังกล่าวมาหารือในที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ  
และผู้บริหารระดับสูง  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คําร้องขอทบทวนระดับขั้น 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ขั้นตอนการดําเนินงานใช้ระยะเวลานาน อาจไม่ทันต่อการจําแนกสภาพนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 
๒. ควรตัดขั้นตอนการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  
๓. รูปแบบของคําร้องจะใช้เป็นแนวทางสําหรับ ๒ วิทยาเขตหรือไม่ 
๔. หากมีการนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ควรให้อาจารย์ผู้สอนเป็นเป็นผู้จัดหา

เอกสารประกอบ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคณะ 
๕. ควรมีการแยกการเสนอเรื่อง โดยหากเป็นข้อบกพร่องของผู้สอน ไม่จําเป็นต้องให้นิสิตทําเรื่อง  
๖. หากเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตจะสามารถย่ืนเอกสารต่อส่วนงานใด 

 
 



 ๑๖ 

๗. แก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม ขอ้ ๒ ดังน้ี 
- เดิม  สํานักงานเลขานุการ เป็น สํานักงานคณะ 
- ตัดคําว่า ภาควิชา 
- แก้ไขข้อความ เดิม โดยมีอาจารย์ .... เป็นผู้สอน เป็น โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา.......... 
 

มติ มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ปรับปรุงขั้นตอนคําร้องขอทบทวนระดับขั้นของนิสิต 
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 
  ๔.๔  เรื่อง  พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ) 
 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้กําหนดองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
  ข้อ ๒๗ ให้แต่ละส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน 

กรณีที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนงาน  
และประธานสาขา กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จํานวนไม่
เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) ทั้งน้ีกรณีมีเหตุผลความจําเป็น 
หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมได้อีกไม่
เกิน ๓ คน 

ให้คณะกรรมการประจําส่วนงานแต่งต้ั งรองหัวหน้าส่วนงานคนหน่ึงเป็น เลขานุการ  
ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้วยก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
การประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย

การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
 
 
 
 



 ๑๗ 

  ข้อ ๒๘  คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการตามความในนข้อ ๒๗ มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) วางน โยบ ายและแผน งานของส่ วน งาน วิชาการให้ สอดคล้ อ ง กั บน โยบ ายของ 

สภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศเพ่ือการบริหารงานภายในส่วนงานวิชาการหรือ 

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ เก่ียวกับภารกิจของส่วนงานวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ

อธิการบดีมอบหมาย 
 

เน่ืองจากพบว่าในบางส่วนงานวิชาการที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีกรณีต้องตัดสินใจ คณบดีและรองคณบดี 
ไม่มีเสียงหรืออํานาจในการตัดสินใจ ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานวิชาการ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. เน่ืองจากประธานสาขาวิชา ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประจําคณะ 

ประธานสาขาวิชาควรแสดงบทบาทและหน้าที่ ในฐานะกรรมการกลางที่ เข้ามาเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชา  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบและข้อบังคับบางเรื่อง 
ได้ถูกระบุว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะ อาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควร 

๒. ควรมีการกําหนดสัดส่วนของประธานสาขาวิชา ให้มีความเหมาะสม 
๓. การเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะต้องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  

และมีเหตุผลประกอบการพิจารณา 
๔. คณะกรรมการประจําคณะ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณบดีและถ่วงดุลอํานาจของคณบดี 

จึงไม่มีปัญหาในองค์ประกอบ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็มาจากการเสนอแต่งต้ังจาก
หัวหน้าส่วนงานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถควบคุมได้ ดังน้ัน การกําหนดให้ประธานสาขาวิชาเข้ามา
เป็นองค์ประกอบของที่ประชุม จึงถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

๕. ควรให้ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการประจําคณะ 
 

มติ มอบส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วน
งานวิชาการ (คณะ) เพ่ิมเติม มายังฝ่ายเลขานุการ เพ่ือพิจารณาเป็นวาระสื่บเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 



 ๑๘ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


