รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
(อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี)
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์ปาริฉัตร ตู้ดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)

๒
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
๑๕. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๑๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจติ ร)
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. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง)
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ติดภารกิจอื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ติดภารกิจอื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
๒. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
๓. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
๔. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๕. นางสาวธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี
๖. นายออมทรัพย์ ศรีทวี

หัวหน้าสํานักงานสํานักหอสมุด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์

๔
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่ อครบองค์ป ระชุ ม อธิการบดีในฐานะประธานที่ ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
- ไม่มี ๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรือ่ ง การเปิดใช้ระบบทะเบียนใหม่
ตามที ่ม หาวิท ยาลัย มีน โยบายให้สํ า นัก คอมพิว เตอร์พ ัฒ นาระบบสารสนเทศ
โดยให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้นั้น
ซึ่งหนึ่งในระบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ ระบบทะเบียนนิสิต เป็นการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างงาน
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาทั้งสองวิทยาเขตและสํานักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
โดยมีก ารประชุม วางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบกับ กลุ ่ม นิส ิต และอาจารย์ทั ้ง สองวิท ยาเขต
และได้ท ดลองใช้จ ริง เมื ่อ วัน ที ่ ๒ ตุล าคม ๒๕๖๑ กับ นิส ิต หลัก สูต รการศึก ษาบัณ ฑิต ๕ ปี และหลัก สูต ร
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ แล้ว ทั้งนี้ ระบบทะเบียน
นิสิต ใหม่ จะเปิดใช้งานจริงระยะที่ ๑ ในภาคเรีย นที่ ๒ ปีการศึก ษา ๒๕๖๑ ทุกระบบ ได้แ ก่ การลงทะเบีย น
การประมวลผล การอนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยเริ่มเปิดระบบให้นิสิตกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ ในวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๑ และลงทะเบีย นออนไลน์ใ นวัน ที ่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๖๑ ทั ้ง นี ้ ผลการดํ า เนิน งานในภาคเรีย นที ่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ อาจยังพบข้อบกพร่องหรือการตอบสนองของระบบที่อาจจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะนําผลดังกล่าว
ไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในระยะต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การกําหนดให้มตี ัวอักษรนําหน้าเลขรหัสวิชา
จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและป้องกันความสับสนของนิสิต
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๑.๒ เรือ่ ง โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
การประชาสัมพันธ์และการตลาดของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผลจากการประชาสัมพันธ์ จะสร้าง
ความเข้าใจเกี่ย วกับ มหาวิท ยาลัย หลัก สูต ร สาขาวิช าที่เปิด สอน อาชีพ กิจ กรรมการใช้ชีวิต ในมหาวิท ยาลัย
ทุนการศึกษาและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทําให้รับรู้กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของครูแนะแนวซึ่งมีบทบาทมากในการแนะนําเรื่องต่าง ๆ
ให้แ ก่น ัก เรีย นทั ้ง ปัญ หาการเรีย นต่อ หรือ ปัญ หาในการสอบเข้า มหาวิท ยาลัย ซึ ่ง ครูแ นะแนวมีส ่ว นสํ า คัญ
ในการแนะนํานักเรียนให้เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตร ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ภารกิจรับนิสิต ได้เล็งเห็น
ความสํ า คัญ ในการสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ กับ ครูแ นะแนวในโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย จึงได้กําหนดจัดโครงการเครือข่ายครูแนะแนว ขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความมั่นใจให้กับ
คุณ ครูที ่จ ะแนะนํานัก เรีย นให้เลือ กเรีย นในหลัก สูต รต่าง ๆ ของมหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ โดยในการจัด โครงการ
ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ๖๐ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
มีรูปแบบการดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่ได้รับจากการคัดเลือกมาร่วมโครงการ
ดังนี้
๑. แนะนํามหาวิทยาลัย และโครงการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. แนะนําและเยี่ยมชมคณะและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในวิทยเขตพัทลุง
๓. ชี้แจงและทําความเข้าใจการทํางานร่วมกันระหว่างคณะและเครือข่ายครูแนะแนว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรตั้งกลุ่มไลน์ครูแนะแนวเพื่อสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย
๒. ควรขยายกลุ่มลูกค้าไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ไปแนะแนว
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๑.๓ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมจัดทําหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี โดยได้มีการหารือ
ร่วมกับคณะและหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะเปิดการเรียนการสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับหลักสูตรอื่น
ที่ มี ค วามสนใจในการจั ด ทํ าหลั ก สู ต รผลิ ต ครู เช่ น ครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรม เกษตร หรือ สาขาอื่ น ๆ สามารถ
ดําเนินการได้ ซึ่งฝ่ายวิชาการ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
มติ

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๑.๒.๒.๑ เรือ่ ง การเป็นเจ้าภาพการจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗
(ราชาวดีเกมส์)
คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า มหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ได้ รับ เกีย รติ จ ากสมาพั น ธ์
นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สนสท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวัน ที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และการเป็ น เจ้าภาพจั ดงานสาธารณสุ ข สัม พั น ธ์
ครั้งที่ ๓๗ (ราชาวดีเกมส์) ณ มหาวิท ยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
จํ านวน ๑๖ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งนี้ คณะวิท ยาการสุ ข ภาพและการกีฬ า ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการเตรีย มงานและ
ดําเนินงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สังกัดสํานักหอสมุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดค่านิยมหลัก “มีความคุ้มค่า” เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ก่อให้ เกิด ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์ กรและสั งคม โดยคํ านึ งถึงความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากร อีกทั้ง สํานักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด จึงมีความจําเป็นต้อง
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กําหนดวันและ
เวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑ กําหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย “ทั้งนี้ ส่วนงานหรือหน่วยงานใด จะกําหนดเวลาการปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นก็ได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนงาน
หรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้กําหนดและรายงานให้อธิการบดีทราบ ทั้งนี้ เมื่อคํานวณชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันใน
สั ป ดาห์ ห นึ่ ง ๆ แล้ วต้อ งมี เวลาการปฏิ บั ติ งานสัป ดาห์ ละไม่ น้ อยกว่า ๓๕ ชั่ วโมงสํ าหรับ ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาและลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูก จ้างประจํา) และไม่น้ อ ยกว่า ๔๐ ชั่ วโมง สํ าหรับ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” นั้น สํานักหอสมุด จึงได้กําหนดเวลาการปฏิบัติงานของลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย สังกัดสํานักหอสมุด คือ
- ปฏิบัติงานวันปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) จํานวน ๔ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง
กะที่ ๑ : ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
กะที่ ๒ : ๑๐.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
- ปฏิบัตงานวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์) จํานวน ๑ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง
รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทั้ งนี้ การดํ าเนิ น การดั งกล่ าวสามารถปรั บ ลดงบประมาณลงได้ ทั้ งสองวิท ยาเขต คื อ
เดิม ๕๙๔,๒๙๐ บาท ลดลงเหลือเพียง ๑๐๙,๗๓๐ บาท (ลดลงร้อยละ ๘๑.๕๔)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามการใช้ประโยชน์ของหนังสือ
ที่สั่งซื้อจากคณะ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า จะมีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
อย่างคุ้มค่า
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๔.๑ เรือ่ ง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายจากสํ า นั ก งาน ป.ป.ช.
ให้ รับ ผิ ดชอบงบประมาณและการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน ๘๑ แห่ง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นั้น
บั ดนี้ การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงส่งรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ คะแนน ITA เท่ ากั บ ร้ อยละ ๘๓.๕๗ อยู่ ในอั น ดั บ ที่ ๓๑ ของจํ านวน ๘๑ หน่ วยงาน พบว่ าคะแนนจาก
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (internal) เท่ ากั บ ร้ อยละ ๗๖.๖๔ จากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (External)
เท่ ากั บ ร้ อยละ ๗๕.๒๖ คะแนน และคะแนนจากข้ อมู ลเอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence - Based)
เท่ากับร้อยละ ๙๐.๙๑
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดการประเมิน จําแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

แบบ

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ

-

(IIT)
(IIT)

๓. การใช้อํานาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

-

(IIT)
(IIT)

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

-

(IIT)

น้ําหนัก

๓๐

จํานวน
ข้อคําถาม
๖
๖
๖
๖
๖

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน

๙
ตัวชี้วัด
๖. คุณภาพการดําเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทํางาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล

๑๐. การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย

แบบ

น้ําหนัก

-

(EIT)
(EIT)

๓๐

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหาร
เงินงบประมาณ
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความ
โปร่งใส

(EIT)
(OIT)

การดําเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต

(OIT)

จํานวน
ข้อคําถาม
๕
๕
๕
๙
๘
๗

๔๐

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก

ทุกหน่วยงาน
จัดให้มีข้อมูล

๔
๕
๘
๗

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๕ เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝา่ ยการพัสดุ
๑.๒.๕.๑ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สํานักงานมหาวิท ยาลัย ได้จัดทําหนังสือถึงส่วนงานต่าง ๆ
เพื่อเร่งรัดให้ส่วนงานดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
๑) ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไม่เกินวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
- รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
- รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (กรณีครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ
สูญหาย หรือไม่มีความจําเป็นใช้งาน)

๑๐
๒) ส่ ง รายงานผลการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ค รุ ภั ณ ฑ์ ชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพ สู ญ หาย
หรือไม่มีความจําเป็นใช้งาน ไม่เกินวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ
๓) ส่งรายงานผลการจําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือโอนให้หน่วยงานของรัฐฯ
ไม่เกินวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
มติ

รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด

๑.๒.๕.๒ เรือ่ ง รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามประกาศคณะกรรมการการเงิ นและทรั พ ย์ สิ น เรื่ อง แนวปฏิ บั ติ ในการจั ดทํ าแผน
การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี กําหนดให้ส่วนงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้รายงานผลการปฏิบัติการ
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างส่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รายงานต่อสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลา นั้น ในการนี้ จึงขอให้ส่วนงานดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) และจัดส่งให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ไม่เกินวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
มติ

รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด

๑.๒.๕.๓ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ ข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู ได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๘) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
กําหนดให้หน่ วยงานของรัฐที่ มี หน้ าที่ ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพั สดุ
ตามข้ อ ๑(๕) สรุ ป ผลการจั ด หาพั ส ดุ ในแต่ ล ะรอบเดื อ น ตามมาตรา ๙(๘) โดยจั ด ทํ าสรุ ป ผลการดํ าเนิ น การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รวมถึงกรณี
เดือนใดที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้
ด้วย

๑๑
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และสอดคล้องกับการกําหนดหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอให้ผู้บริหารได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการบริหารพั สดุของส่วนงาน ดําเนินการสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจําปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ โดยส่งสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละรอบเดือนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ถึงภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เพื่อจักได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อไป
มติ

รับทราบ และมอบผู้บริหารกํากับและติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดจั ด ประชุม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้บ ริห ารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น จั น ทร์ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๖๑ และได้ แ จ้ งเวีย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่ อวั นจั นทร์ ที่ ๑๗ กั นยายน ๒๕๖๑ ได้ พิ จารณาวาระและมี มติ มอบผู้ รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการในวาระต่ าง ๆ นั้ น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามติที่ประชุมจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑๒
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

วาระ
ผลการดําเนินงาน
รายงานความก้ า วหน้ า ผลการดํ า เนิ น งาน ภารกิจสื่อสารองค์ก ร ดําเนิน การเสนอวาระบุ ค คลที่ ได้ รับ รางวัลต่ อ
โครงการอธิ ก ารบดี พ บประชาคม ประจํ า ปี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
พ.ศ.๒๕๖๑ (สื่อสารองค์กร)
- ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิ จารณากรอบปฏิ ทิ นการศึ กษา ปี การศึ กษา ๑. การเสนอปฏิ ทิ น การศึ ก ษาอยู่ในระหว่ า งการเสนอสภาวิ ช าการ
๒๕๖๒
เพื่อพิจารณา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. การเชิญผู้นํานิสิตมารับฟังข้อชี้แจงอยู่ในระหว่างดําเนินการ
การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระหว่างดําเนินการ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ว่ า การประชุ ม ชุ ด ดั ง กล่ า วมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการระดมความคิ ด เห็ น และให้ คํ า ปรึ ก ษา
หรือ ข้ อ เสนอแนะต่ อ อธิ ก ารบดี ในด้ านการบริห ารและด้ านวิช าการของมหาวิ ท ยาลั ย หรือ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ใด
ตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ถึงแม้จะไม่มีอํานาจในการอนุมัติเรื่องใด ๆ แต่เป็นที่ประชุมเพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี เนื่ องจากองค์ป ระกอบของที่ ป ระชุม จะมีผู้ บ ริห ารทุ กคน จึงมีค วามสําคัญ และมี ผ ล
สู่การปฏิบัติต่อไป
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การดําเนินการตามแผนกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามที่ อธิ การบดี ได้ เสนอแผนกิ จกรรมการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิ ทยาลั ยได้ เห็ นชอบให้ ดํ าเนิ นการแล้ ว เมื่ อวั นที่ ๒๗ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ จึ งเสนอแผนมาให้ ผู้ บริ หาร
ที่รับผิดชอบ เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๑๓
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผู้บริหาร ส่วนงาน ควรนําแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําแผน เพื่อกําหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน
๒. การพัฒ นาศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ต้องคิดเชิงโครงสร้าง ควรเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย
โดยร่วมกันระหว่างคณะ/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์นวัตกรรมเกษตร การแปรรูปทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม อาจอยู่ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. การนําหลักสูตรนานาชาติจากคณะไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จะสามารถบริหารจัดการเรื่อง
บุคลากรและหลักสูตรได้หรือไม่
๔. ด้านการวิจัย เป้ าหมายข้อ ๔.๑ การกําหนดให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างน้อยปีละ ๑๒ เรื่อง ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็ น ผู้ ป ระสานงานหลั ก และให้ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ทั้ง ๒ วิทยาเขตร่วมรับผิดชอบ
๕. การพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอกแต่เคยดํารงตําแหน่งทางบริหาร และบุคคล
ที่ ส นใจ โดยกํ า หนดรู ป แบบให้ มี กิ จ กรรมพบปะเดื อ นละ ๑ ครั้ ง มี วิ ท ยากรหรื อ คณบดี
รองคณบดี ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น ที่ กํ า หนด โดยกํ า หนดจั ด ในวั น พุ ธ ภาคบ่ า ย
สํ าหรับ รูป แบบการพั ฒ นาผู้บ ริห ารสายสนั บ สนุ น จะใกล้ เคี ยงกั บ สายวิชาการ แต่มี โจทย์
เพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
มติ

มอบผู้บริหารดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ เรื่อง รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตร
ที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ได้พิจารณาวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การจัดสัมมนาเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีจํานวน
นิสิตน้อย โดยมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในรูปแบบการสัมมนาบนเวทีโดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ
๒. เห็นควรให้มีการหารือและสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ จํานวน ๔ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
๒.๒ สภาวิชาการ
๒.๓ ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
๒.๔ หลักสูตรที่มีความเสี่ยง

๑๔
๓. นํ า ข้ อ สรุ ป ทั้ ง ๔ กลุ่ ม เพื่ อ หารื อ ในที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยลัย เพื่อสรุปเป็นแนวทางการสัมมนาบนเวที และเสนอตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มเพื่อดําเนินการสัมมนาบนเวที
จากมติดังกล่าว ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมหารือหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย ณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่
๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๑ และจั ด ประชุ ม หารื อ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในวั น จั น ทร์ ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๑
โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทําสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากการประชุมหารือทั้ง ๓ ครั้ง
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุม ดังนี้
๑. รับฟั งแนวทางและข้ อเสนอแนะในการดําเนิ น งานสําหรับ หลักสูตรที่ มีจํ านวนผู้เรียนน้ อย
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒. รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๓. รับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิด
หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. ...
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การจั ด ทํ าหลั ก สู ต รวิช าเอกคู่ ๕ ปี ข องคณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ ผ่ านมา ได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ างยิ่ ง
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทําหลักสูตร ๔ ปี ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การดําเนินการ
เพื่ อ ให้ มี นิ สิต มาเรีย นเพิ่ ม ขึ้ น สามารถดํ าเนิ น การโดยจั ดทํ าข้ อ ตกลงร่วมกั น ระหว่างมหาวิท ยาลั ย
กับหน่ วยงานของรัฐ เช่น อบต.ในเขตพื้ นที่ เพื่อวางแผนการรับนักเรียนที่ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ต้องมีการพูดคุยและสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน รวมทั้งการทําวิจัยสถาบันเพื่อสอบถาม
ถึงความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบการ โดยคณะต่าง ๆ จะต้องมาร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นที่ต้องการของสังคม
๒. การจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีแนวทางในการจัดการปัญหาผู้เรียนน้อยโดยอาศัย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า นอกจากนี้ ในบางหลักสูตรที่มีผู้เรียนจํานวนน้อย จะมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันกับโรงเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักหลักสูตรมากขึ้น
๓. การจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา ควรมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
๔. สาเหตุที่บางหลักสูตรมีจํานวนนิสิตน้อย ไม่เป็นไปตามแผน อาจเนื่องมาจากหลักสูตรไม่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม ยังขาดความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายโรงเรียนต่าง ๆ ไม่มีลูกค้าประจํา ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และหาสาเหตุที่ชัดเจน

๑๕
๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้คณะดําเนินการ
ยังไม่มีเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับการเปิดคณะ
แพทยศาสตร์
๖. การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนในการดําเนินงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
ของเอกชน ทําให้การเปิดหลักสูตรมีความล่าช้า
๗. โครงสร้างของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดรับการบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ ทีจ่ ะต้องทํางาน
ร่วมกันหลายคณะ หากมีระบบบริหารจัดการที่ดีจะทําให้สามารถผลิตหลักสูตรใหม่ได้มากขึ้น
มติ
๑. รับทราบ ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่มีจํานวนผู้เรียนน้อย (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
๔.๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) คําร้องขอทบทวนระดับขัน้
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การแก้ไขระดับขั้น ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการขอแก้ไขระดับขั้น ควรมีการเขียนคําร้องจากนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัท ลุง นําประเด็นดังกล่าวมาหารือในที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คําร้องขอทบทวนระดับขั้น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงานใช้ระยะเวลานาน อาจไม่ทันต่อการจําแนกสภาพนิสิตในปีการศึกษาถัดไป
๒. ควรตัดขั้นตอนการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
๓. รูปแบบของคําร้องจะใช้เป็นแนวทางสําหรับ ๒ วิทยาเขตหรือไม่
๔. หากมีการนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ควรให้อาจารย์ผู้สอนเป็นเป็นผู้จัดหา
เอกสารประกอบ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคณะ
๕. ควรมีการแยกการเสนอเรื่อง โดยหากเป็นข้อบกพร่องของผู้สอน ไม่จําเป็นต้องให้นิสิตทําเรื่อง
๖. หากเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตจะสามารถยื่นเอกสารต่อส่วนงานใด

๑๖
๗. แก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม ข้อ ๒ ดังนี้
- เดิม สํานักงานเลขานุการ เป็น สํานักงานคณะ
- ตัดคําว่า ภาควิชา
- แก้ไขข้อความ เดิม โดยมีอาจารย์ .... เป็นผู้สอน เป็น โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา..........
มติ มอบฝ่ า ยบริ ห ารวิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนคํ า ร้ อ งขอทบทวนระดั บ ขั้ น ของนิ สิ ต
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๔.๔ เรื่ อง พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประจํ า ส่ ว นงานวิ ช าการ (คณะ)
ตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้กําหนดองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ข้อ ๒๗ ให้แต่ละส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณ ฑิ ตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจําส่วนงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน
กรณี ที่ มี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส่ ว นงาน หรื อ ประกอบด้ ว ยรองหั ว หน้ า ส่ ว นงาน
และประธานสาขา กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จํานวนไม่
เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) ทั้งนี้กรณีมีเหตุผลความจําเป็น
หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้อีกไม่
เกิน ๓ คน
ให้ ค ณ ะกรรมการประจํ า ส่ ว นงานแต่ ง ตั้ ง รองหั ว หน้ า ส่ ว นงานคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้วยก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม

๑๗
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการตามความในนข้อ ๒๗ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางน โยบ ายและแผน งาน ของส่ วน งาน วิ ช าการให้ สอดคล้ องกั บ น โยบ ายของ
สภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
(๓) พิ จ ารณาวางระเบี ย บและออกประกาศเพื่ อ การบริ ห ารงานภายในส่ วนงานวิ ช าการหรื อ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นงานวิ ช าการตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
อธิการบดีมอบหมาย
เนื่ องจากพบว่ าในบางส่ วนงานวิชาการที่ มี ขนาดใหญ่ เมื่ อมี กรณี ต้ องตั ดสิ นใจ คณบดี และรองคณบดี
ไม่มีเสียงหรืออํานาจในการตัดสินใจ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานวิชาการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เนื่องจากประธานสาขาวิชา ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานสาขาวิ ช าควรแสดงบทบาทและหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการกลางที่ เข้ า มาเป็ น
องค์ ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ไม่ใช่ปฏิบัติหน้ าที่ เป็ นตัวแทนของสาขาวิชา
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบและข้อบังคับบางเรื่อง
ได้ถูกระบุว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะ อาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควร
๒. ควรมีการกําหนดสัดส่วนของประธานสาขาวิชา ให้มีความเหมาะสม
๓. การเสนอเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรค
และมีเหตุผลประกอบการพิจารณา
๔. คณะกรรมการประจําคณะ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณบดีและถ่วงดุลอํานาจของคณบดี
จึ งไม่มี ปั ญ หาในองค์ป ระกอบ เพราะผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกก็ม าจากการเสนอแต่ งตั้ งจาก
หัวหน้าส่วนงานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถควบคุมได้ ดังนั้น การกําหนดให้ประธานสาขาวิชาเข้ามา
เป็นองค์ประกอบของที่ประชุม จึงถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
๕. ควรให้ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการประจําคณะ
มติ มอบส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วน
งานวิชาการ (คณะ) เพิ่มเติม มายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาเป็นวาระสื่บเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

๑๘
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

