
รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๖.๐๕ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบรหิารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย       
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

(อาจารย์วิทยา  ขาวขจร...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
 



 ๒

๑๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
       (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

(นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสด์ิ...รักษาการแทน) 
๑๙. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์น้อม สังขท์อง) 
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์     ติดภารกิจ  

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์      ติดภารกิจ   

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี)  
๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจ  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจ  
       (อาจารย์เทพรัตน์  จันทรัตน์) 
๗. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ติดภารกิจ    
  (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวจุฑาวรรณ  แสงช่วง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายแผนงาน 
๒. นางสาวจุไรพร  สุวรรณรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายแผนงาน 
 
 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา”  
                                             และพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน 
ทรงวางศิลาฤกษ์  “อาคารปฏิ บั ติการและบ ริหารวิทยาเขตสงขลา” และพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา น้ัน ประธานกล่าวเชิญชวนผู้บริหารร่วมรับเสด็จในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ  บริเวณอาคาร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เดิม)  สําหรับการฝึกซ้อมบัณฑิต ได้เตรียมการโดยให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมระดับคณะ
มากขึ้น และขอให้ทําความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดว่า การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานที่มีเกียรติ  
ขอให้ภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญน้ี 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หากมีการตอบรับเข้าร่วมพิธี
จํานวนน้อย จะต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานให้ส่งบุคลากรมาร่วมพิธีให้มากขึ้น  

 
มติ รับทราบ  
 
 

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย 
    ๑.๒.๑.๑   เรือ่ง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

                                                            ด้วยบทเรยีนออนไลน์ (TELL ME MORE) สําหรบับคุลากร 
                                                            และนิสิต 

 

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วบทเรียนออนไลน์ (Tell Me More) สําหรับบุคลากรและนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๗  
โดยผลการดําเนินการต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ มีความคืบหน้า ดังน้ี 

๑. จํานวนผู้สมัครเรียนทั้งหมด  ๓๑๓ คน โดยลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ  
จํานวน ๓๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖ และภาษาจีน จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔ 
 



 ๔

๒. จํานวนผู้สมัครเรียนภาษาอังกฤษ  จากจํานวนผู้สมัครเรียนภาษาอังกฤษ  
จํานวน ๓๑๑ คน พบว่า เป็นบุคลากรมากที่สุด คือ จํานวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๑  รองลงมาคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๓ และอาจารย์ จํานวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๖ 
ตามลําดับ และเมื่อจําแนกตามประเภทส่วนงาน พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด คือ จํานวน ๙๐ คน  
คิด เป็นร้อยละ  ๒๘ .๙๔  รองลงมา  คือ  คณะศึกษาศาสตร์  จํ านวน  ๘๖  คน  คิด เป็นร้อยละ  ๒๗ .๖๕  
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ ตามลําดับ 

๓. การฝึกฝนตนเองภาษาอังกฤษ จากจํานวนผู้สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ๓๑๑ คน  
พบว่า มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการใด ๆ จํานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ มีผู้สมัครที่เข้าทดสอบ 
pre-test แล้ว แต่ยังไม่ฝึกฝนตนเอง จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ และมีผู้สมัครที่กําลังดําเนินการฝึกฝน
ตนเอง จํานวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ 

๔. คะแนนผลการประเมิน pre-test จากจํานวนผู้สมัครเรียนและเข้าทดสอบ  
pre-test จํานวน ๒๑๘ คน พบว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มผู้เรียนอ่ืน ๆ ได้คะแนน ๙.๐ คะแนน และตํ่าสุด คือ 
อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ได้คะแนน ๑.๐ คะแนน และคะแนนเฉล่ียทั้งหมด เท่ากับ ๓.๒๗ โดยกลุ่มผู้เรียน
ที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ อาจารย์ คะแนนเฉล่ีย ๔.๘๘ คะแนน และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ ๒.๙๒ คะแนน 

๕. ระยะเวลาในการฝึกฝนของผู้เรียน จากจํานวนผู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ จํานวน  
๑๙๘ คน พบว่า ผู้ที่เข้าฝึกฝนน้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้เรียนอ่ืน ใช้เวลา ๐๔ นาที ๓๔ วินาที และผู้ที่ใช้เวลาเรียนมาก
ที่สุด คือ อาจารย์ ใช้เวลา ๒๐๗ ช่ัวโมง ๓๙ นาที ๕๐ วินาที ทั้งในภาพรวม เวลาที่ฝึกฝนเฉลี่ย ๑๑ ช่ัวโมง ๒๒ นาที 
๕๙ วินาที โดยกลุ่มอาจารย์ที่ใช้เวลาเรียนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๑๒ ช่ัวโมง ๓๓ นาที ๑๐ วินาที และกลุ่มผู้เรียนที่ใช้เวลา
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้เรียนอ่ืน ๆ ใช้เวลา ๒ ช่ัวโมง ๑๘ นาที ๔๗ วินาที 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
    ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  สรุปผลรายงานจากการเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ   
      University-Community Engagement :  

        UTS’s Shopfront Model 
 

  รองอ ธิการบ ดีฝ่ าย พัฒ นาวิชาการ  ได้ เข้ าร่ วมประชุม เชิ งป ฏิ บั ติ การ  
University-Community Engagement : UTS’s Shopfront Model ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประชุมดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่ม และเชิญนักวิชาการต่างชาติร่วมประชุม  
โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและในเบ้ืองต้นได้
เสนอให้ผู้บริหารนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละส่วนงานวิชาการก่อน  

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  



 ๕

    ๑.๒.๒.๒   เรือ่ง  การประชมุ THAI SOCIAL ENTERPRISE WEEK 2015 
  
  สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ จัดประชุม THAI SOCIAL 

ENTERPRISE WEEK 2015 “UK-THAILAND UNIVERSITY DIALOGUE on SOCIAL ENTERPRISE” ระหว่างวันที่ 
๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ  Main Auditorium มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเวทีเสวนาเพ่ือนําเสนอ 
ตัวอย่างงานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และพัฒนาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 
มติ รับทราบ  

 
      ๑.๒.๒.๓   เรือ่ง  สรุปการประชุมหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือ 

        ระหว่างมหาวิทยาลยัทักษิณกับองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพัทลุง   
 
  การประชุมหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ 

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันพุธที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๑๐ .๕๐  – ๑๒ .๐๐  น .  
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สรุปดังน้ี 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (นายวิสุทธ์ิ  ธรรมเพชร) ให้ความสนใจ
และยินดีจะทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในประเด็น ดังน้ี 

  ประเด็นที่ ๑ ด้านกีฬาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของจังหวัดพัทลุง 
  ประเด็นที่ ๒ ด้านศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  ประเด็นที่ ๓ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 

 
มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์
๑.๒.๓.๑  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบทะเบียน  
                    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    

           สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียน เพ่ือใช้งานในด้านทะเบียนและประมวลผลของนิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ ๒ ที่ว่า มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตโครงการเพ่ือพัฒนาระบบตามกระบวนการในดําเนินงานของฝ่ายทะเบียน  
โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ทะเบียน  กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มนิสิต และกลุ่มอาจารย์  

 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

 
  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทําระบบทะเบียนภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาต่างชาติใช้บริการระบบดังกล่าว และหากมีการปรับปรุง Module ที่เก่ียวข้องกับการนําไปใช้งานของ
สํานักหอสมุด ควรหารือร่วมกับทีมงานของสํานักหอสมุดด้วย  
 

มติ รับทราบ  

ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
๑. พัฒนาระบบต้นแบบ  
๒. ทดลองและทดสอบการใช้งานระบบ  

๒.๑ ทดลองและทดสอบระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งาน ช่วงที่ ๑ : เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ช่วงที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ 
 ช่วงที่ ๓ : พฤษภาคม – มิถนุายน ๒๕๕๘ 
๒.๒ ปรับปรุงแก้ไขระบบย่อย ช่วงที่ ๑ : มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 ช่วงที่ ๒ : กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๘ 
 ช่วงที่ ๓ : กรกฏาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. ย้ายข้อมูลจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่  
๓.๑ เตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 
๓.๒ เตรียมข้อมูลนิสิตจบแลว้ สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 
๓.๓ เตรียมข้อมูลนิสิตที่กําลังศึกษา สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 
๓.๔ ดําเนินการนําเข้าข้อมูลสู่ระบบใหม ่ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

๔.ทดสอบการทํางานในภาพรวม พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๕.ใช้งานระบบจริง ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 



 ๗

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๔.๑  เรื่อง   ประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ ๒) 
         พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติอนุมัติให้จัดต้ังส่วนงานใหม่ คือ วิทยาลัยนานาชาติ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัดน้ี การจัดต้ังส่วนงานดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๒ เรื่อง   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก .) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม มีมติเห็นชอบ 
ให้มหาวิทยาลัยสมาชิกนําข้อเสนอการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการ ทอมก  
และข้อเสนอการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษาคณะทํางานตัวบ่งช้ี ทปอ.+๒ เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ของแต่ละแห่ง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอมติดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือการพิจารณาต่อไป  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้ช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ทปอ. และ ทอมก. ประกอบด้วย  

๑) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยต้องประเมินตาม
องค์ประกอบที่ ๑ ส่วนองค์ประกอบที่ ๒-๖ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนา สามารถเลือกใช้ AUN-QA  
หรือ Program Accreditation อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

๒) การประกันคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน อาจใช้ตัวบ่งช้ีหลักและตัวบ่งช้ีเลือก  
ซึ่งคณะทํางานฯ ได้บูรณาการตัวบ่งช้ีของ สมศ . และ สกอ. เพ่ือลดความซ้ําซ้อน หรืออาจใช้เกณฑ์ที่ เป็น
มาตรฐานสากล เช่น EdPEx 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการ/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถใช้ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีฯ 
ของ ทปอ. จะประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังน้ัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยยังคงต้องใช้เกณฑ์ของ สกอ.ไปก่อน  
 

มติ รับทราบ  
 
 



 ๘

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒ 
เดิม  ๑.  บางส่วนงานมแีนวปฏิบัติ 
เป็น  ๑.  ส่วนงานมแีนวปฏิบัติ 

๒. หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๗ 
เดิม  กรณีไปเจอบุคคลท่ีสถานที่อ่ืน 
เป็น  กรณีไปพบบุคคลท่ีสถานที่อ่ืน 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

  ที่ประชุม ได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม หน้าที่ ๔ – ๕ วาระที่ ๑ .๒ .๑ .๑ เรื่อง  
การประเมินการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑. เพ่ิมเติม คําว่า “คําช้ีแจง” ในการตอบข้อคิดเห็นทุกข้อ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
๒. แก้ไขข้อความ ข้อ ๔ ดังน้ี 
     เดิม  ระบบการประเมินจะปิดในวันสอบปลายภาควันแรก ครั้งที่แล้วมีข้อผิดพลาด 

   จึงทําให้ต้องปรับระบบใหม ่อาจทําให้ได้ค่าคะแนนประเมนิไม่เป็นจริง 
       เป็น  ครั้งที่แล้ว มีขอ้บกพร่องของระบบการประเมิน จึงทําให้ต้องปรับการปิด 
     ระบบการประเมินใหม ่

 
มติ มอบฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 



 ๙

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง  หารือการคํานวณค่า FTES 
 

ตามท่ี สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้กําหนดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
มีเกณฑ์การประเมิน โดยการคํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับ
เกณฑ์มาตรฐานและนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน 
จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ เน่ืองจากมีการกําหนดการคํานวณสูตรจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการน้ี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงเสนอท่ีประชุมเก่ียวกับ
วิธีการคํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) และการคํานวณค่า FTES ที่มหาวิทยาลัยใช้ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
การคํานวณค่า FTES ตามเกณฑ์ใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมในเร่ืองการปรับตัวคูณระดับบัณฑิตศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การคิดค่า FTES ของมหาวิทยาลัย จะคํานวณเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งได้นําเสนอเปรียบเทียบ 
เกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไม่มากนัก 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคํานวณคิดค่า FTES ที่คํานวณเฉพาะภาคปกติ 
ไม่รวมภาคสมทบ การคิดในรายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน โดยเฉพาะรายวิชาฝึกสอน ซึ่งจะต้องมีการคํานวณ
ตามสัดส่วนการแบ่งภาระงานที่แท้จริง 

 

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย สํารวจรายวิชาที่มีการสอนร่วม  
และสัดส่วนร้อยละของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน เพ่ือการคํานวณข้อมูลใหม่ 

 

๔.๒   เรื่อง  แนวทางการพฒันาความเขม้แข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเปน็เลิศ 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยให้มีทิศทางที่ชัดเจน โดยสนับสนุนการ
ดําเนินงานของนักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางในการดําเนินการวิจัยด้านใดด้านหน่ึง ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศในอนาคตน้ัน จากนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ จํานวน ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศพลังงานทางเลือก ศูนย์ความเป็นเลิศการผลิต
ครูวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม และศูนย์ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมการเกษตร 



 ๑๐

  ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือที่ประชุมในการกําหนดทิศทาง/แนวทางที่เป็นไปได้ในการ
จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรสร้างกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศในทางปฏิบ ัติเพื ่อผลักดันให้เกิดขึ ้น  
โดยเสนอแนวทางการดําเนินงานใน ๔ ประเด็น ดังน้ี 

- การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ ต้องจัดต้ังในรูปแบบ Top Down ลงมา  

- กลไกการบริหารงานแบบ Cluster  จะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันในหลายส่วน 

- กลไกการเอ้ือให้ทุกคณะ/ส่วนงาน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จะต้องมีงบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมท้ังสิ่งสนับสนุน
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ  

๒. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทาง ตามตามชี้วัดที่กําหนด เพ่ือจะได้ปรับเกณฑ์เพ่ือทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

มติ  
๑. มอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับเกณฑ์หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ

เฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ จํานวน ๔ ศูนย์  

ดังนี้ 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย รับผิดชอบศูนย์ความเป็นเลิศการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบศูนย์ความเป็นเลิศพลังงานทางเลือก ศูนย์ความเป็น

เลิศทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
 
 
 
 



 ๑๑

๔.๓   เรื่อง  การดําเนินการได้มาซ่ึงกรรมการจรรยาบรรณ 
 

ตามความในข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังน้ี 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) รองประธานกรรมการ ซึ่งต้ังจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย หรือผู้ดํารงตําแนห่งรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
(๓) กรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จํานวนหน่ึงคน 
(๔) กรรมการ  ซึ่ งแ ต่ ง ต้ั งจากผู้ แทนผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ในมหาวิทยาลั ย  สายส นับส นุน ใน 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากคณาจารย์ที่ได้รับการเสนอช่ือจากสภาคณาจารย์และพนักงาน 

จํานวนหน่ึงคน 
(๖) กรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ที่ได้รับการเสนอช่ือจาก

สภาคณาจารย์และพนักงาน จํานวนหน่ึงคน 
(๗) กรรมการท่ีมีคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ 

ที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ จํานวนหน่ึงคน 
(๘) กรรมการที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมหัวหน้า

ส่วนงาน จํานวนหน่ึงคน 
(๙) กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานอ่ืน ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน 

จํานวนหน่ึงคน 
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และอาจแต่งต้ังให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านนิติการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
กรรมการตามความในวรรคหน่ึง ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกลงโทษดําเนินการ 

ทางจรรยาบรรณมาก่อน 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

 



 ๑๒

ในการน้ี เพ่ือให้ได้กรรมการตามข้อ ๓๒ (๘) และ (๙) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานอ่ืน ซึ่ งได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน  
ประเภทละจํานวนหน่ึงคน 

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้คํานิยามของที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน คือ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้าส่วนงาน โดยอธิการบดีเป็นประธาน (ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง) 

 

มติ  
 มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดประชุมหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน  
เพ่ือประชุมคัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน  
และดําเนินการแจ้งเวียนมติเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

๔.๔  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

  เน่ืองจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๙๑๕/๒๕๕๓  ต้ังแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 
๑๙๓๔/๒๕๕๔  เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่งใน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๒ ปี) 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ 
กําหนดไว้ว่า 
  ให้มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการ ดังน้ี 

(๑) อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี จํานวนหน่ึงคน   กรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวนหน่ึงคน    กรรมการ 
(๔) รองอธิการบดี       กรรมการ 
(๕) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน วิทยาเขตละจํานวนสองคน   กรรมการ 
(๖) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ จํานวนหน่ึงคน    กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหน้าหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ด้านงบประมาณหรือด้านการเงินหรือด้านพัสดุ จํานวนไม่เกินสามคน 
 

  ให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึงและให้กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  
ในกรณีที่กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ 



 ๑๓

  การแต่งต้ังกรรมการตาม  (๕ ) ให้ที่ประชุมซึ่ งประกอบด้วยอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน  
และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดําเนินการสรรหา เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งต้ัง 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 
  ในการน้ี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรรหาคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ดังน้ี 

๑. กรรมการตาม (๒) ผูท้รงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี จํานวน ๑ คน 
๒. กรรมการตาม (๓) ผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน ๑ คน 
๓. กรรมการตาม (๕) ผูแ้ทนหัวหน้าส่วนงาน วิทยาเขตละจํานวนสองคน 

 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน  
วิทยาเขตละจํานวนสองคน ได้กําหนดให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และประธาน 
สภาคณาจารย์และพนักงาน ดําเนินการสรรหา เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งต้ัง จึงเห็นควรให้ครบองค์ประกอบที่
ประชุม 
 

มติ  
๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ยงยุทธ  รัตนสุวรรณ เป็นกรรมการตาม (๒) ผูท้รงคณุวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี เป็นกรรมการตาม (๓) ผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
๓. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

ตาม (๕) วิทยาเขตละจํานวนสองคน 
   
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  การจัดพิธีพลิกแผ่นดิน 
 

  ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์ 
อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา ในวันอังคารที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙ .๐๐  น .  
ณ บริเวณอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ น้ัน 
  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนผู้บริหารร่วมพิธีพลิกแผ่นดิน ซึ่งเป็นการทําพิธีสงฆ์ 
เพ่ือปรับพ้ืนที่ เตรียมรองรับการวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๑๖ .๐๐ น .  
ณ  บริ เวณ อาคารคณ ะศิ ลปกรรมศาสต ร์  (เดิ ม ) โดยขอให้ ม าร่ วม พิ ธี ดั งกล่ าว ใน เวลา  ๑๕ .๓๐  น .  
สําหรับพิธีพราหมณ์ จะทําพิธีในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.  

 
 มติ รับทราบ 



 ๑๔

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นายพิสิษฐ ์ มงคลสวัสด์ิ) 
                 เจ้าหน้าที่บริหารงาน รักษาการแทน 

                       หัวหน้าฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
                     เลขานุการ   
            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


