
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทรท์ี่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๕ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช  อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง       
    (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

(อาจารย์ดุสิต  พรหมอ่อน...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ คชภักดี) 
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์       

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 



 ๒

๑๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 

๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๒. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 
๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ไม่สามารถเช่ือมต่อระบบทางไกลได้

(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน    

(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
 
 
 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน   

 ๑.๑.๑  เรื่อง  การเสนอวาระที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
โดยกําหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือน น้ัน ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอวาระ
การประชุมว่าผู้บริหารสามารถเสนอเร่ืองเข้าหารือได้ หากรองอธิการบดีเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปประชุมในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงขอให้นํามาแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบเพ่ือนําผลสู่การปฏิบัติต่อไป และเห็นควรให้นําวาระบางเร่ืองในการ
ประชุมสภาวิชาการหรืออ่ืน ๆ มาหารือเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะก่อนนําคณะกรรมการชุดอ่ืน
ของมหาวิทยาลัย 
  

มติ รับทราบ 
  
 ๑.๑.๒  เรื่อง  โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินคา้ระดับพรเีมียมของจังหวัด 
                           ชายแดนใต้ 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab Center ; CLC) 
เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ มีพันธกิจและความรับผิดชอบหลักด้านการวิจัยพัฒนางานด้านการออกแบบ การตลาด 
และเทคโนโลยี ในการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ประยุกต์และต่อยอดงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านการแข่งขันในระดับนานาชาติ และได้จัดโครงการเพ่ิมมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับ
พลีเมียมของจังหวัดชายแดนใต้ โดยเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือคัดเลือกผลงานที่จะนํามา
พัฒนาระบบการผลิตปรับปรุงทําตลาดในต่างประเทศ น้ัน ปรากฎว่า กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจร่วมสมัคร 
จํานวนมาก ซึ่งหากคณะมีความสนใจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเชิญผู้อํานวยการมาหารือร่วมกัน    

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 



 ๔

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
     

    ตามที่ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการจัดประชุม 
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมซึ่งกรรมการสภาวิชาการได้รับรองรายงานการประชุมแล้วจากการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงแจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร ์

                               และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๙ (STDB)   
   
           ตามท่ีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ บัดน้ี อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการที่จะร่วมดําเนินการกับ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้แก่ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๙ 
(STDB) วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ผลงานวิจัย นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสํารองเวลาใช้งานได้แบบ One Stop Service ผ่านเว็บไซต์ 
ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 ๕

๑.๒.๒.๒   เรือ่ง   โครงการส่งเสริมบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
                               นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจัยของภาครัฐ 
                               ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน  
                               (TALENT MOBILITY) 

 
   ตามท่ี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยาน

วิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ บัดน้ี อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการที่จะร่วมดําเนินการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (TALENT MOBILITY) 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 
มติ รับทราบ 
 
 

๑.๒.๒.๓   เรือ่ง   การจัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ 
 

กลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น ได้ขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมเสวนา
สาธารณะ เรื่อง คนใต้คิดอย่างไรกับการขุดคลองในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับรายละเอียดจะมีการติดต่อ
และประสานงานกันต่อไป 

 
มติ รับทราบ 

 
  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

๑.๒.๓.๑   เรื่อง  การกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทาํและบริหารจัดการ 
                                              วิทยานพินธ์สาํหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 

         สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดําเนินการจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นจํานวนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือพัฒนาระบบกํากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  
๑) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ช่ือว่า อักขราวิสุทธ์ิ ๒) i-Thesis (Integrated Thesis & Research Management 
System) ซึ่งผู้รับจ้างจะออกแบบ Template จํานวน ๒-๓ แบบ เพ่ือให้แต่ละมหาวิทยาลัยเลือกใช้งาน 
 



 ๖

        ในส่วนของการใช้งาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าใช้งานผ่าน Microsoft Word 
(ที่มีการติดต้ัง Plug In ของ i-Thesis) และเมื่อกดปุ่ม Submit ระบบก็จะนําเน้ือหาวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเขียนมา
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ไปอักขรา วิสุท ธ์ิ  และแสดงผลในรูปแบบร้อยละของเ น้ือหา 
ที่ซ้ําซ้อนกับวิทยานิพนธ์เดิมในฐานข้อมูล 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
    ๑.๒.๓.๒   เรื่อง  Flowchart แสดงขั้นตอนการยืม-คืนหนังสือ เพื่อป้องกัน 
         ไม่ให้เกิดค่าปรับ 
 

    เน่ืองจากผู้ใช้บริการสํานักหอสมุดบางส่วน ไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการยืม-คืน
หนังสือที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดค่าปรับขึ้น สํานักหอสมุดจึงได้จัดทํา Flowchart เพ่ือแสดงขั้นตอนการตรวจสอบ
พันธะของตนเองอย่างง่าย ทั้งน้ี ได้ขอความร่วมมือจากสํานักคอมพิวเตอร์และงานทะเบียนกลาง จัดทําระบบการ
ตรวจสอบการมีพันธะค้างค่าปรับและค้างหนังสือเช่ือมโยงกับการลงทะเบียน  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 
     ๑.๒.๓.๓   เรื่อง  การยืมทรัพยากรสารสนเทศข้ามห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 
    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสมาชิกในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET) และเป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยข้อตกลงของสมาชิก
ได้กําหนดให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศกันได้ระหว่างห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

PULINET ThaiLIS 
- สามารถทําบัตรสมาชิกได้ โดยผู้ที่มีสิทธ์ิทํา

บัตร PULINET คือ บุคลากร และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- สามารถใช้บัตร PULINET เพ่ือยืมทรัพยากร
สารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
PULINET ไ ด้ โดยตนเอง  โดยเ ป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ห้องสมุดน้ัน ๆ กําหนด 

- สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยติดต่อ
กับบรรณารักษ์ สํานักหอสมุดเท่าน้ัน ซึ่งอาจมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการดําเนินการ โดย
เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดปลายทาง 

- กรณี ต้ อ ง ก า รบทคว ามจ ากฐ านข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทั ก ษิ ณ ไ ม่ ไ ด้ บ อ ก รั บ  ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ
บรรณารักษ์สํานักหอสมุดได้ 

- กรณี ต้ อ ง ก า รบทคว ามจ ากฐ านข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณไม่ ไ ด้บอกรับ  สามารถติดต่อผ่ าน
บรรณา รักษ์ สํ า นักหอสมุ ด ไ ด้  ซึ่ ง อาจมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยเป็นไปตาม
ระเบียบของห้องสมุดปลายทาง 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓) 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์
๑.๒.๔.๑   เรื ่อง   ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ TSU - Conference 

 
     สํ า น ัก ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ไ ด ้พ ัฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ช ุม ท า ง ไ ก ล อ อ น ไ ล น ์  
(TSU – Conference) ซึ่งสามารถประชุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้พร้อมกันหลายจุด 
โดยสามารถเห็นภาพและฟังเสียงผู ้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนนําเสนอข้อมูลต่อที ่ประชุม พร้อมรับส่งข้อมูล 
ในร ูปแบบต่าง ๆ ได ้ในเวลาเด ียวก ัน ทําให ้ช ่วยลดความเสี ่ยงจากการเด ินทางและลดค่าใช ้จ ่ายต่าง ๆ  
ระบบ TSU – Conference ได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมระบบ Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการ
แก้ไขดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากส่วนงาน/หน่วยงานใด มีความประสงค์จะ
ต ิดตั ้งใช ้งานระบบการประช ุมอ ิเล ็กทรอนิกส ์ สามารถติดต ่อมาย ัง IT Service ของสําน ักคอมพิวเตอร ์  
วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ภายใน ๔๕๕๕ และวิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ภายใน ๑๕๕๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ  



 ๘

๑.๒.๔.๒   เรื่อง   ระบบบริหารจัดการเน้ือหาของเว็บไซต์  
                      (Content Management System : TSU CMS) 

 
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหา

ของเว็บไซต์ หรือ TSU CMS (Content Management System) สําหรับหน่วยงานหรือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยได้นําไปใช้ในการสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์แบบสําเร็จรูปด้วยตนเองได้  
โดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาเว็บไซต์ จากเดิมที่ผู ้ใช้
จะต้องส่งข้อมูลให้กับเว็บมาสเตอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ 
ทําให้เกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้ 
นอกจากนี้ ข้อมูลของเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องและทันสมัย รูปแบบของการแสดงผลของเว็บไซต์แต่ละหน่วยงาน 
ที่ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ไอทีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งหากส่วนงาน/หน่วยงานใด มีความประสงค์จะติดตั้งใช้งานระบบ TSU CMS สามารถติดต่อมายัง  
IT Service ของสําน ักคอมพ ิว เตอร ์ ว ิทยาเขตสงขลา  โทรศ ัพท ์ภายใน  ๔๕๕๕  และว ิทยาเขตพ ัทล ุง  
โทรศัพท์ภายใน ๑๕๕๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๓   เรื่อง   TSU  Microsoft DreamSpark Premium  
 
มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ

ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอนและการปฏ ิบ ัต ิงาน  ด ้วยเหต ุนี ้ สําน ักคอมพ ิว เตอร ์ มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ  จ ึง ได ้ร ่วมม ือก ับ 
บร ิษ ัท  ไมโครซอฟท ์ (ประเทศไทย )  ในการดําเน ินโครงการ  TSU  Microsoft DreamSpark Premium  
เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft ไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ซึ ่งมีจํานวนทั้งสิ ้นเกือบ ๒๐๐ รายการ โดยรวมถึงซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น Microsoft Windows 7 และ 8,  
Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft SQL Server 2012 แ ล ะ  Microsoft Access 2010 เ ป ็น ต ้น  
ยกเว้นซอฟต์แวร์ชุด Microsoft Office ซึ ่งหากส่วนงาน/หน่วยงานใด มีความสนใจ สามารถติดต่อมายัง  
IT Service ของสําน ักคอมพ ิว เตอร ์ ว ิทยาเขตสงขลา  โทรศ ัพท ์ภายใน  ๔๕๕๕  และว ิทยาเขตพ ัทล ุง  
โทรศัพท์ภายใน ๑๕๕๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๓) 
 



 ๙

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรมีโปรแกรม Microsoft Office 365  
เพ่ือใช้งานในระบบออนไลน์ 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๔   เรื่อง   การใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร EIS  
         (Executive Information System) 

 
สํ า น ัก ค อมพ ิว เ ต อ ร ์ ไ ด ้พ ัฒน า ร ะบบส า ร สน เ ท ศสํ า ห ร ับ ผู ้บ ร ิห า ร  

EIS (Executive Information System) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศ
สําหร ับบ ุคลากร  เ พื ่อ ใช ้ในการสน ับสน ุนการต ัดส ินใจได ้อย ่างสะดวกและรวดเร ็ว  โดยผ ่านร ูปแบบ 
การนําเสนอในลักษณะตารางและภาพกราฟิก สําหร ับข้อม ูลสารสนเทศสําหรับนิส ิต จะเริ ่มให้บร ิการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมกับระบบทะเบียนใหม่ โดยสามารถใช้งานได้ที ่เว ็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ  
เมนูระบบสารสนเทศ เลือกระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS) สําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้แก่ อธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู ้อํานวยการสถาบัน ผู ้อํานวยการสํานัก และผู ้อํานวยการวิทยาลัย  
โดยใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับระบบ MIS   

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๔) 

 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ระบบ EIS ควรเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ และควรเพ่ิม
ข้อมูลด้านผลงานทางวิชาการของบุคคล เ พ่ือจะได้นําข้อมูลมาสังเคราะห์ 
เชิงนโยบายได้  

๒. สํานักคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาระบบการแจ้งผลการเรียนของนิสิตแก่ผู้ปกครอง 
ข้อมูลศิษย์เก่า การขอรับใบปริญญา เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

  ๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๕.๑   การตรวจสอบสินทรัพย์ 
 

         สืบเน่ืองจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย น้ัน 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้กําหนดแนวทางการตรวจสอบสินทรัพย์ และจะเข้าไปตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่ 
ยังส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือให้จัดเตรียมบุคลากรและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจะประสานข้อมูลต่อไป 
 

มติ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งเป็นการแก้ไขถ้อยคํา 
ให้มีความเหมาะสม (ข้อเสนอแนะในวาระที่ ๔.๒) ไม่มีผลกระทบต่อมติการประชุม  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
   ๔.๑   เรื่อง  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English Discoveries Online 
 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล  

และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
เป้ าประสงค์  (Goal)  ที่  ๑  มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพนานาชาติ   

บัณฑิตมีอัตลักษณ์ คุณภาพและสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 



 ๑๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณ์ในอัตลักษณ์ รองรับความต้องการของ
สังคม  ผู้ ใ ช้ บัณฑิตทั่ วไป  เฉพาะกลุ่ม พ้ืนที่ ในชุมชนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้ (S๔  O๓  O๔  O๕  O๖ )  
(Efficiency perspective) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการ และวัฒนธรรมสากล 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาอังกฤษ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จํากัด ได้เสนอ
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตและบุคลากร โดยคิดอัตราราคาค่าลงทะเบียนโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ 
ชุด English Discoveries Online จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะสากล ด้านภาษาของนิสิตและบุคลากร เพ่ือรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) เสนอที่ประชุม ดังน้ี 
๑. พิจารณาความเหมาะสม  และความคุ้มค่าในการนําโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ  

ชุด English Discoveries Online มาใช้ในการพัฒนาทักษะสากล ด้านภาษาของนิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบศูนย์ภาษาดําเนินการตามมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. คณะควรมีการวางมาตรการ กําหนดเป้าหมาย บริหารจัดการ และวางแผนการดําเนินงาน  

ซึ่งจะต้องมีการรณรงค์และสื่อสารพอสมควร เพ่ือให้การดําเนินการนําผลไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เป็นข้อตกลงร่วมกับคณะ  

๒. ควรเช่ือมโยงกับหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกช้ันเรียน)  
๓. ควรกําหนดเป็น module หน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
มติ  

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นําเสนอการเทียบจํานวนช่ัวโมงโปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษ  ชุด  English Discoveries Online กับหลักสูตรพัฒนานิสิต  (นอกช้ันเรียน )  
ต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย  

๒. คณะควรไปวางมาตรฐานหรือวิธีบริหารจัดการ อาจกําหนดเป้าหมายร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วม 
เช่น นิสิต อาจารย์ บุคลากรของจํานวนที่มีอยู่ 

๓. มอบศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ 



 ๑๒ 

   ๔.๒   เรื่อง  การสรุปรายงานการลงนามการปฏิบัติงาน 
 

  ตามท่ี ส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีแนวปฏิบัติในการกําหนดให้บุคคล 
ของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน ลงนามการปฏิบัติงานในรูปแบบการลงลายมือช่ือ บันทึกลายน้ิวมือ และการตอกบัตร น้ัน 
อธิการบดี หารือที่ประชุมโดยขอให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ดําเนินการสรุปผลการลงนามการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห ์
เข้าทางระบบคอมพิวเตอร์ทุกวันจันทร์ 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การลงนามการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่  

และยังเป็นหลักประกันการคุ้มครองในการปฏิบัติงาน 
๒. แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน หากไม่กําหนดมาตรการหรือ 

แนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้เป็นรูปแบบเดียว เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว อาจทําให้เกิดกระแส
การต่อต้านได้ 

 
มติ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบต่อไป 

  
  
   ๔.๓   เรื่อง  หารือการเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
 
 อธิการบดี หารือที่ประชุมเก่ียวกับการนําเสนอวาระทางด้านวิชาการเพ่ือให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

ให้ข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอสภาวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

เก่ียวกับวาระที่นําเสนอสภาวิชาการ ดังน้ี 
๑. ปัจจุบันสภาวิชาการจะมีบทบาทในการพิจารณาเรื่องนโยบายมากขึ้น สําหรับบางเรื่อง เช่น

การเทียบโอนรายวิชา การดําเนินการอาจไม่ต้องนําเสนอสภาวิชาการ จะเสนอผู้บริหาร 
ที่เก่ียวข้อง และส่งไปยังงานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบต่อไป 

๒. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการ
มากพอสมควร หากหลักสูตรใดที่เป็นหลักสูตรที่บริหารจัดการร่วมกันหลายคณะ อาจนํามา
หารือก่อนที่จะยกร่างปรับปรุงหลักสูตร 

๓. การจัดต้ังส่วนงาน/หน่วยงานวิชาการ ภายหลังคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว อาจนํามาหารือในที่ประชุมคณบดีฯ เพ่ือกําหนดบทบาท 
ภารกิจต่าง ๆ  



 ๑๓ 

๔. วาระด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ เน่ืองจาก 
จะมีคณะกรรมการกํากับดูแลอยู่แล้ว ยกเว้นเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ก่อนเข้า 
สภาวิชาการ อาจนําเสนอเข้ามาหารือได้ 

๕. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จะมีคณะกรรมการดําเนินการอยู่แล้ว  

 

มติ รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการตามท่ีเสนอ 
 

   

   ๔.๔   เรื่อง  หารือการจัดงานทักษิณวิชาการ 
 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) 

หารือที่ประชุมเ ก่ียวกับการจัดกิจกรรมงานทักษิณวิชาการว่าจะจัดร่วมกับกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา  
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ หรืองานเกษตรแฟร์ ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าการจัดกิจกรรมงานทักษิณวิชาการแยกกับ 
งานเกษตรแฟร์ อาจทําให้ใช้ทรัพยากรอย่างไม่เต็มที่ เพ่ือให้เป็นผลดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควรจัดในช่วงเดียวกัน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 

  
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

    - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


