
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๒/๒๕๕๗ 
วนัจนัทร์ที ่๑๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 
ห้องประชุม ๓  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 
และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม 

๑.  อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา          
 (อาจารยส์ายพิณ  วไิลรัตน์...รักษาการแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั        
 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกลุ) 

๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง          
 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      
 (อาจารยส์ายพิณ  วไิลรัตน)์ 

๗.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั     
 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 

๘.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         
 (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 

๙.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       
  (อาจารยรั์ชนีย ์ ศรีศกัดา...รักษาการแทน) 

๑๐.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         
  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน)์ 

๑๑.   คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        
  (อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้  คชภกัดี) 

๑๒.   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        
  (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 
 



 ๒ 

๑๓.   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
       (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

  (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๕.   คณบดีคณะนิติศาสตร์         

  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 
๑๖.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       

  (พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๑๗.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       

  (นายไพทูรย ์ ทองสม...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๑๘.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา       

  (นางสาวสาวติรี  สตัยายทุย)์ 
๑๙. ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๒๐. ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

  (อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พณิโท) 
๒๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
         (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม...รักษาการแทน) 
๒๒. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๒๓. เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวชิาการ     ติดภารกิจ    
       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกลู  อินทระสงัขา)    
๒.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั      ติดภารกิจ   
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๓.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา    ติดภารกิจ   

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายพยตั  คงศรีแกว้   นกัวิชาการ  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
๒. นางสาวอาภรณ์  แกว้สลบัศรี  หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน 
๓. นางสาวป่ินปินทัธ์  ดาํนุย้  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๔. นางสาวอมรรัตน์  วรรณวิไล  นกัวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๕. นายธนวฒัน์ ปัญญวรรณศิริ  นกัวิชาชีพ  สาํนกัคอมพิวเตอร์ 
๖. นายพิพากษ ์ชูเสือหึง   นกัวิชาชีพ  สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
        - ไม่มี – 
 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวจัิย 
           ๑.๒.๑.๑  เร่ือง   สรุปจํานวนผู้สมัครสอบคดัเลอืกสอบตรงวธีิพเิศษ ๑  

           และสอบตรงวธีิพเิศษ ๒ 
          รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบสรุปจาํนวน

ผูส้มคัรสอบตรงวิธีพิเศษ ๑ และวิธีพิเศษ ๒ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗) ดงัน้ี 
 

ประเภท จํานวนผู้สมัคร กาํหนดวนัสอบ 
๑. วิธีพิเศษ ๑ (สอบขอ้เขียน) ๖,๘๕๐ คน ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ 
๒. วิธีพิเศษ ๒ (สอบสมัภาษณ์/ปฏิบติั) ๒๖๐ คน ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ 

 
 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มต ิ รับทราบ  
 
 

 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี - 
 
 



 ๔

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
   ๓.๑   เร่ือง   ผลกระทบจากปฏิทนิการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  ต าม ท่ี ส ภ าวิ ช าก ารมห าวิ ท ย าลัยทั ก ษิ ณ  กําห น ด เป ล่ี ยน แปลงป ฏิ ทิ น ก าร ศึ กษ า  
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยกําหนดเปิดภาคเรียนต้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อนิสิต ๓ กลุ่ม ดงัน้ี 

๑. นิสิตเขา้ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. นิสิตเก่าท่ีจะข้ึนชั้นปีท่ี ๒, ๓ และ ๔ 
๓. นิสิตปีสุดทา้ยท่ีจะสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย  (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล)  
เสนอท่ีประชุมพิจารณารูปแบบการจดัปฏิทินการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดงัน้ี 
 

รูปแบบที ่๑ 

ช้ันปีที ่ เดือน ภาคการศึกษา หมายเหตุ 
๑ ๑๑ ส.ค. ๕๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗  
 ๑๒ ม.ค.๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘  เทอม ๒/๒๕๕๗  

๒,๓,๔ มิ.ย.๕๗ - ก.ค. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗ (summer ๒) เรียนแบบ summer 
 ๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗  เทอม ๒/๒๕๕๗  
 ๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗  
 ๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ เทอม ๑/๒๕๕๘ (summer)  
๕ มิ.ย.๕๗ – ก.พ. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 พ.ย. ๕๗ – มี.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 ๘ มิ.ย.๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)  

 

รูปแบบที ่๒ 

ช้ันปีที ่ เดือน ภาคการศึกษา หมายเหตุ 
๑,๒,๓ ๑๑ ส.ค.๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗  

 ๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗  
 ๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)  
๔ ๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗  
 ๑๒ ม.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗ เรียนแบบ summer 
 มี.ค. ๕๘ – พ.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)  
 
 

   



 ๕

ช้ันปีที ่ เดือน ภาคการศึกษา หมายเหตุ 
๕ มิ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 พ.ย.๕๗ – มี.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 ๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)   

 
รูปแบบที ่๓ 

ช้ันปีที ่ เดือน ภาคการศึกษา หมายเหตุ 
๑,๒,๓ ๑๑ ส.ค.๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗  

 ๑๒ ม.ค.๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗  
 ๘ มิ.ย.๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer)  

๔,๕ มิ.ย.๕๗ – ก.ย. ๕๗ เทอม ๑/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 พ.ย. ๕๗ – มี.ค. ๕๘ เทอม ๒/๒๕๕๗ เรียนแบบปฏิทินเก่า 
 มี.ค. ๕๘ – พ.ค. ๕๘ เทอม ๓/๒๕๕๗ (summer) เรียนแบบปฏิทินเก่า 

 

หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ (ปกติ) 
 เทอม ๑/๒๕๕๗ ๑๑ ส.ค. ๕๗ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 
 เทอม ๒/๒๕๕๗ ๑๒ ม.ค. ๕๘ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ 
 เทอม ๓/๒๕๕๗ ๘ มิ.ย. ๕๘ – ๓๐ ก.ค. ๕๘ (summer) 
 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. รูปแบบการจดัปฏิทินการศึกษา ทั้ง ๓ รูปแบบ อาจมีผลดีและผลเสียต่อบางคณะ โดยเฉพาะ
รูปแบบท่ี ๑  จะทาํให้อาจารยไ์ม่ตอ้งการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน เน่ืองจากมีระยะเวลาสั้น 
ส่วนรูปแบบท่ี ๓  อาจารย์บางท่านจะไม่มีเวลา เพราะจะต้องสอนนักศึกษาแต่ละรุ่น 
อยา่งต่อเน่ือง 

๒. การยา้ยภาคการศึกษาฤดูร้อนมายงัตน้ปีการศึกษา อาจมีผลกระทบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
- คณาจารยบ์างท่าน ไดว้างแผนเดินทางไปปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ีในการอบรม ศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาตนเองทั้ งในและต่างประเทศ  รวมถึงการไปประสานงานกับชุมชน  
หรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชท้าํผลงานวิชาการ ผลงานวิจยัของตนเอง  

- ทาํให้บุคลากรตอ้งปฏิบติังานสอนอย่างต่อเน่ือง ไม่มีช่วงเวลาไปพฒันาตนเองหรือ 
ทาํผลงานวิชาการ วิจยัตามแผนท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ 

- ส่งผลต่องบประมาณในการบริหารจดัการและการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 



 ๖

- การจัดการศึกษาท่ี มีระยะเวลาน้อยลง  อาจส่งผลต่อประสิท ธิภาพการสอน 
ท่ีตอ้งเร่งเน้ือหาให้ทนัต่อเวลาและผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผูเ้รียน อาจเร่งจน 
ทาํใหไ้ม่ไดรั้บความรู้อยา่งแทจ้ริง 

๓. นิสิตระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สามารถจดัการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาใหม่ได ้ส่วนระดบัปริญญาโท ท่ีกาํลงัเขา้สู่ชั้นปีท่ี ๒ หากใชป้ฏิทินการศึกษาเก่า
นิสิตจะไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่การใชป้ฏิทินการศึกษาใหม่ 

๔. การใชป้ฏิทินการศึกษาใหม่สาํหรับนิสิตทุกชั้นปี อาจมีผลกระทบต่อนิสิตปีท่ี ๓ ท่ีจะข้ึนปีท่ี ๔  
ซ่ึ งจะจบช้ากว่าเดิม เป็น เวลาห น่ึงเดือนคร่ึง  สําห รับนัก ศึกษาท่ี มี ปัญหาดังกล่าว  
มหาวิทยาลัย  ควรมีช่องทางโดยเปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิ เศษ  หรือจัดให้มี 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรืออาจใหเ้ป็นการบริหารจดัการภายในสาขาวิชาเอง   

 

มต ิ  
๑. เห็นชอบใหใ้ชป้ฏิทินการศึกษารูปแบบท่ี ๓ เน่ืองจากมีผลกระทบนอ้ยทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอน

และค่าใชจ่้ายแก่นิสิต  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั (รองศาสตราจารยเ์กษม อศัวตรีรัตนกุล) รับไปศึกษา

ขอ้มูลการใชป้ฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยัอ่ืน ก่อนประกาศใช ้ 
 

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 
๔.๑   เร่ือง   พจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัทกัษิณ เร่ือง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุน  
        ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสําหรับบุคลากรมหาวทิยาลยั 

 

  ตาม ท่ี  หน่วยงานต่าง  ๆ  มีการขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นห มู่คณะทั้ งใน 
และต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก แมว้่ามหาวิทยาลยัจะเห็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานในลกัษณะดงักล่าว  
แต่การไปศึกษาดูงานเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลาสั้น อาจขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณี
เดินทางไปต่างประเทศเป็นกลุ่มท่ีมีผูร่้วมเดินทางเป็นจาํนวนมาก 
  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ในการประ ชุม  ค ร้ัง ท่ี  ๓ /๒๕๕๗   เม่ื อวัน ท่ี  ๖  กุมภ าพัน ธ์  ๒๕๕๗  จึ ง เสนอ ท่ีประ ชุมพิ จ ารณ า  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เร่ือง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน 
เป็นหมู่คณะสาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 
 



 ๗ 

 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. การสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศยงัคงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เสนอให้เพิ่มเติม  

การทัศน ศึกษาเป็นห มู่คณะ  โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน เวลาในการเดินทาง  
แต่ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีเง่ือนไขตามท่ีกาํหนด เพื่อเปิดประสบการณ์ให้บุคลากร 
รุ่นใหม่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ 

๒. การทัศนศึกษาดูงาน  อาจสร้างความเหล่ือมลํ้ ากับส่วนงานท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน  
แต่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ จะไม่ไดส่้งผลประโยชน์ต่อนิสิตเท่าท่ีควร  

๓. มหาวิทยาลยัควรกาํหนดในขอ้ตกลงการปฏิบติังานให้เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนตามขอ้ ๑.๑
เพื่อเป็นแนวปฏิบติัใหส่้วนงาน/หน่วยงาน ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

๔. หากส่วนงานมีความประสงคจ์ะเดินทางไปศึกษาดูงาน จะตอ้งมีการตั้งงบประมาณล่วงหนา้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงงบประมาณจะได้ทําเฉพาะกรณี ท่ี มีโครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ และมีความจาํเป็นเร่งด่วน 

๕. ปรับปรุงขอ้ความใน (ร่าง) ประกาศ ดงัน้ี 
๑) ขอ้ ๑.๒  เพิ่มเติมขอ้ความ “หรือโครงการ”  ดงัน้ี 

- กรณีศึกษาดูงานด้านการบริหาร ต้องเป็นโครงการท่ีตอบคาํถามได้ชัดเจนว่า
ประสงค์ให้ผู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกิดความรู้หรือประสบการณ์ใดเพ่ือนาํมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือโครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

๒) ตดัขอ้ความ คาํวา่ “จะ” ในขอ้ ๑.๒  วรรค ๒ 
- ....หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการให้ดําเนินการไปก่อนแต่ต้องเสนอ

เอกสารตอบรับการขอศึกษาดูงานให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทาง 
 
มต ิ  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เร่ือง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

การศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา)

ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม  
 
 
 
 
 
 



 ๘

๔.๒   เร่ือง   พจิารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
                                 มหาวทิยาลยัทกัษิณ   
 

  ตามท่ี อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) ได้เสนอสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการน้ี ท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลยั มีขอ้เสนอแนะให้มีการกาํหนดตวับ่งช้ีหลกัในระดบัยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถวดัประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลไดใ้นภาพรวมของมหาวิทยาลยั ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลยั ในการประชุม  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดตวับ่งช้ีในแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวบ่งช้ี 
๑. พฒันามหาวิทยาลยัศิลปวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิต ๕ ตวับ่งช้ี 
๒. สร้างความเขม้แขง็ดา้นการวิจยั ๓ ตวับ่งช้ี 
๓. สร้างความเป็นเลิศดา้นศิลปะและวฒันธรรม การบริการวิชาการและการพฒันาสงัคม ๓ ตวับ่งช้ี 
๔. พฒันาระบบบริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔ ตวับ่งช้ี 

รวม ๑๕ ตัวบ่งช้ี 
 

  จากสาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
(ฉบบัปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๖) ประกอบกบัการกาํหนดตวับ่งช้ีของแต่ละยทุธศาสตร์ขา้งตน้ คณะผูบ้ริหารระดบัสูง 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จดัทาํเป้าหมายตวับ่งช้ีข้ึน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์  และจัดทํา (ร่ าง) แผนปฏิบั ติการ ๔  ปี  (ปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗  – ๒๕๖๐)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึ งมี แผนโครงการ/กิ จกรรมท่ี เช่ื อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  กลยุท ธ์  
ตวับ่งช้ีหลกั และเป้าหมายตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดไว ้   

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและขอ้บังคบัมหาวิทยาลยั รองรับการบริหารจดัการเก่ียวกับ 

เ ร่ื อ งก ารจัด ทํ าห ลัก สู ต ร ร่ วม กับ ส ถ าบัน ก าร ศึ กษ า อ่ื น  (Joint Degree Program)  
ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ   รวมทั้ งการเบิกจ่ายเงินกองทุน  (Seed Funds)  
ของคู่ความร่วมมือกบัต่างประเทศ  

๒. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จะมีการถ่ายทอด 
ไปยงัส่วนงาน/หน่วยงานต่อไป ทั้งน้ี ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถเพ่ิมเติมแผนงาน/กิจกรรม  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัได ้

 



 ๙

๓. มหาวิทยาลยั ควรกาํหนดนโยบายให้บุคลากรเห็นความสาํคญัของการจดัทาํเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และหาแนวทางสนับสนุนส่วนงานนาํร่อง 
ท่ีดําเนินการดังกล่าว ซ่ึงได้รับคาํช้ีแจงว่าขณะน้ีได้จัดทาํแผนสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว  
และจะมีการหารือร่วมกบัคณะต่อไป 

๔. การดําเนินการจัดทําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ี เป็นเลิศ  (EdPEx)   
ตอ้งส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจทั้งหน่วยงาน ตอ้งมีกระบวนการคิด หากหน่วยงานมีขนาด
ใหญ่เกินไปและไม่มีการสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจน อาจทาํให้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

๕. เสนอใหเ้พิ่มหน่วยงานระดบัสาขา จาํนวน ๑ สาขาวิชา เป็นหน่วยงานนาํร่องดาํเนินกิจกรรม 
EdPEx โดยสาขานั้นจะตอ้งเขา้ใจการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างดี เพราะ EdPEx เป็นการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีจะต่อยอดถึงการประกนัคุณภาพและการประเมินผล 

๖. ปรับปรุงการเขียนลาํดบัช่ือยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ใหต่้อเน่ืองกนั 
๗. มหาวิทยาลัย ควรสร้างทีมท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดทําเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ข้ึนเอง โดยส่งบุคลากรดงักล่าวเขา้รับการ
อบรมและศึกษาขอ้มูลและกลบัมาถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัต่อไป  

 
มต ิ  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฎิบติัการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา) 

ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๕.๑  เร่ือง  การจัดคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
   

  อธิการบดี หารือท่ีประชุมเก่ียวกับการจดัคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้ขา้มาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมีคุณภาพ  โดยมุ่งเนน้กิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารยไ์ดพ้ฒันาประสิทธิภาพ ปรับกระบวนการเรียน
การสอน  รวมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. การผลิตบัณฑิตให้ มี คุณภาพ  ไม่ เพียงแค่จัดหลักสูตรให้ ดี เพียงอย่างเดียว  แต่ต้อง

เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพื่ อให้ นิ สิตสามารถเรียนรู้ได้ตาม 
ความถนัดของตนเอง ควรจดัหลกัสูตรอบรมอาจารย ์เพื่อให้เกิดการจดัการเรียนการสอน
แนวใหม่ ให้สอดรับกับบริบทของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยเป็นผูน้ําในการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว จะเป็นจุดเด่นใหมี้ผูส้นใจเขา้มาศึกษาเพิ่มข้ึน  



 ๑๐ 

 
๒. มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุงด้านกายภาพ  เพื่ อให้ผู ้เข้ามาศึกษาได้รับบริการท่ี ดี   

ควรจดัอบรมในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ให้แก่คณาจารย ์รวมทั้ งการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับ
มหาวิทยาลยั 

๓. สภาพห้องเรียนของมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงเท่าท่ีควร ซ่ึงแตกต่าง
กบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีมีการจดัห้องเรียนและวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะเป็นการสร้างให้คณาจารย์
ภายในสาขาวิชามีความต่ืนตวัในการพฒันานิสิต  

๔. การอบรมคณาจารยโ์ดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้จะทาํให้คณาจารยเ์กิดการต่ืนตวัในการ
พัฒนานิสิต ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวควรจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา และควรมีนโยบาย 
ภาคบงัคบัให้ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และเช่ือมโยง 
ไปสู่คุณภาพของนิสิต 

๕. เสนอให้ใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การต่อสัญญาจา้ง การกาํหนดในขอ้ตกลง 
ในการปฏิบติังาน หรือการให้คณาจารยเ์สนอความตอ้งการของตนเอง เพื่อสร้างเง่ือนไขให้
คณาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน  

๖. กิจกรรมบางเร่ืองอาจเป็นกิจกรรมภาคบงัคบัท่ีให้คณาจารยเ์ขา้ร่วม แต่อาจไม่จาํเป็นทุก
กิจกรรม ส่วนกิจกรรมใดนั้นให้นาํมาหารือต่อท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงพิจารณาต่อไป 

๗. การจดักิจกรรมอบรมคณาจารย ์ควรจดัท่ีวิทยาเขตพทัลุงบา้ง เพื่อให้คณาจารย ์ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งทัว่ถึง  

     
มต ิ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 


