
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๕๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

(รองศาสตราจารย์น้อม  สังขท์อง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย       

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์        
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์        
(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 

๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 

๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       
(พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ        
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
       (อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์...รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

(อาจารย์ทวีเดช  ไชยนาพงษ์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

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

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    ติดภารกิจ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    ติดภารกิจ 
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจ    

(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
 
 



 ๓

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ      

(อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  กําหนดช่วงวันพธิีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  
          ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทําหนังสือขอให้สํานักราชเลขาธิการ นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อําเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ัน 

สํานักราชเลขาธิการ ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการน้ี 
ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 
มติ รับทราบ  

 
  ๑.๑.๒   เรื่อง  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรแฟร์  

     และโครงการเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี ๒๕๕๘ 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรแฟร์ 

และโครงการเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ ณ 
ม ห า วิท ย าลั ย ทั ก ษิ ณ  วิ ท ย า เข ต พั ท ลุ ง  จึ งข อ ใ ห้ ทุ ก คณ ะ จั ด กิ จ ก รรม ป ระช าสั ม พั น ธ์ ส่ ว น งาน  
เพราะจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก  

 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 



 ๔

  ๑.๑.๓   เรื่อง  เชิญชวนรว่มโครงการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตําแหน่ง 
          ทางวิชาการที่สงูขึน้” 

 

 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ  จะมาเย่ียม
มหาวิทยาลัยและพบคณาจารย์เพ่ือตอบข้อซักถามและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ในโครงการ “พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”  ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอให้ทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือผลักดันให้คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

 
มติ รับทราบ  

 
  ๑.๑.๔   เรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จัดทาํโครงการคูปองพัฒนาคร ู
 
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาครู โดยจัดให้มีคูปองพัฒนาครู เพ่ือใช้ในการเข้ารับการพัฒนา

ตนเอง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ดังน้ัน จึงขอให้คณะต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาครูได้เตรียมจัดโครงการ
และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อไป 

 
มติ รับทราบ  

   

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล  
                               TCI  รอบท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

     
    ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 
๒  รอบ  ใน ปี  พ .ศ . ๒๕๕๔  แล ะ  พ .ศ . ๒๕๕๕  เ พ่ื อ เป็ น ก ารก ระ ตุ้ น ให้ เกิ ด ก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ 
ในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเน้ือหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมิน 
ที่ผ่านไปทั้ ง ๒ รอบ ที่ผ่านมาน้ัน มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร ๓ ปี โดยสิ้นสุดการรับรอง 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 



 ๕

    บัดน้ี ศูนย์  TCI ได้ทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI 
รอบที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว 
 
    วารสารปาริชาต ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ ๑ คือ วารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI (ระยะเวลา ๒ ปี จนถึง ธันวาคม ๒๕๕๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป โดยพิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รอง 
อย่างน้อย ๔ ข้อขึ้นไป และ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันสูงกว่า ๘๐% ของคะแนนเต็ม (๑๘ คะแนน) ขึ้นไป 
    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ ๒ คือ วารสารท่ีอยู่
ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยพิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ  
และ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันระหว่าง ๔๐ – ๗๙% ของคะแนนเต็ม (๑๘ คะแนน)   
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

    ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง   การจัดโครงการเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
        ประจําปี ๒๕๕๘ ร่วมกับ งานเปิดโลกการศึกษาสร้าง 
        ปัญญาเด็กพทัลุง ครั้งที่ ๑๑ ประจําปี ๒๕๕๘ 
    
    ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปี  ๒๕๕๘  ร่วม กับงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุ ง ครั้ งที่  ๑๑  ประจําปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การจัดงานคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑๒ (ส่วนแยกพัทลุง) สํานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง และสถาบัน
การอาชีวศึกษาในจังหวัด 
    การดําเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบในหลักการ และเห็นชอบ
งบประมาณ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๘ เพ่ือดําเนินโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง  
จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



 ๖

    ขอบข่ายกิจกรรมในงานเปิดโลกการศึกษา มี ๕ ด้าน คือ 
๑) การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน นักศึกษา  

และประชาชน 
๒) นิทรรศการภูมปัิญญาและนวัตกรรม 
๓) Culture Show  
๔) ตลาดนัดภูมิปัญญา และ 
๕) เวทีวิชาการ 

 

    โดยมีการกําหนดเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในกิจกรรมเวทีวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรม คือ การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการด้าน
การศึกษา นอกจากน้ี ยังมีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ แนะนําหลักสูตร และความก้าวหน้าทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี 
๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๑ . ฝ่ายอํานวยการ ๒ . ฝ่ายประชุม สัมมนา และเวที วิชาการ ๓ . ฝ่ายนิทรรศการ  
แนะนําหลักสูตร และความก้าวหน้าทางวิชาการ ๔. ฝ่ายสถานที่ และ ๕. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และ
ยานพาหนะ ซึ่งได้ให้แต่ละส่วนงานเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในแต่ละฝ่ายแล้ว 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
 มติ รับทราบ  

 
 

  ๑.๒.๒.๒   เรือ่ง   การประชุมวิชาการ ๒ จังหวัด ๒ มหาวิทยาลัย 
 

  โครงการประชุมวิชาการ ๒ จังหวัด ๒ มหาวิทยาลัย กําหนดจัดระหว่างวันที่ 
๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยทีมวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) สําหรับรายละเอียด 
จะนําหารือคณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่อไป    

 
 มติ รับทราบ  

  
 
 
 
 



 ๗

   ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
  ๑.๒.๓.๑   เรือ่ง   คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชนผ่านการคัดเลือกสมัคร 

        เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ  
                                                             (Incubation Project) ของ สกอ. 

   
  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทําแผนการดําเนินการ

ขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษ าเพ่ื อการดํ าเนิ นการที่ เป็ น เลิ ศ ด้ วย เกณ ฑ์  EdPEx  
(iCAD – Action Plan Model) โดยได้ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ ผ่าน “โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project)” 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณา ปรากฎว่า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จากจํานวนหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๙ หน่วยงาน จาก ๓๗ สถาบัน  
แบ่งเป็นระดับคณะวิชา จํานวน ๖๖ หน่วยงาน และระดับสถาบัน จํานวน ๑๓ หน่วยงาน ผลการพิจารณา  
พบว่า มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน จาก ๑๐ สถาบัน  
แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จํานวน ๑๓ หน่วยงาน และระดับสถาบัน ๒ หน่วยงาน  

  ในการดําเนินงานตามโครงการบ่มเพาะฯ  มีระยะเวลาการดําเนินงาน  
จํานวน ๒๐ เดือน เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๓ Phase ดังน้ี 

   
Phase ช่วงเวลา จํานวนเดือน 

Phase ๑ ขั้น Commitment กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ ๔ เดือน 
Phase ๒ ขั้น Improvement & Implement พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๒ เดือน 
Phase ๓ ขั้น Achievement พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๔ เดือน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 
 มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 



 ๘

  ๑.๒.๓.๒   เรือ่ง   โครงการ “พฒันาผลงานทางวิชาการเพือ่ก้าวสู่ตําแหน่ง 
        ทางวิชาการที่สูงขึน้” 
 

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย กําหนดจัด
โครงการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น” ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือผลักดัน
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

๑. เพ่ือกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

๒. เพ่ือให้ขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคติและความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการจากประสบการณ์ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

๓. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ มีแนวทางที่ดีในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 

๔. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ ได้รับความรู้จากการแลกเปลีย่นประสบการณ์
การทําวิจัยจากนักวิจัยมืออาชีพ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 

 
 มติ รับทราบ  

 
  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
  ๑.๒.๔.๑   เรือ่ง   การจ้างเหมาบริการ  
 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างเหมา

บริการ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๔.๐๑/๕๙๗๖  ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสงขลา ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับงวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยช้ีแจงประเด็นการจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเอกชนดําเนินการในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา
ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 

 
 
 



 ๙

๑. เพราะเหตุใดใบสั่งจ้างจึงไม่ได้ระบุรายละเอียดขอบเขตของที่ ชัดเจน  
และกรรมการตรวจรับการจ้างใช้หลักเกณฑ์ใดในการตรวจรับ ว่าเป็นไปตาม
งานที่สั่งจ้าง 

๒. เพ ราะ เห ตุ ใด จึ งมิ ไ ด้ ดํ า เนิ น ก ารต ามกระบ วนการต าม ระ เบี ยบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยมุ่งผลสําเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นสําคัญ 

๓. เพราะเหตุใดจึงให้ผู้รับจ้าง ได้ใช้วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์  เครื่องมือและ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔. เพราะเหตุใด จึงทําข้อตกลงจ้างหรือสัญญาจ้างในลักษณะต่อเน่ือง โดยมิได้
ดําเนินการกระบวนการจัดหาใหม่ 

๕. ใน ปี งบประมาณ  ๒๕๕๗  มีการจ้ างเหมาลักษณะดังกล่ าวข้ างต้น  
จํานวนทั้งสิ้นก่ีราย เป็นจํานวนเงินเท่าใด ของแต่ละคณะหรือส่วนงาน 

 

ซึ่งฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ส่วนงานที่มีการจ้างเหมา
บริการ (บุคคล) ช้ีแจงตามหนังสือของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา สําหรับแนวทางในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย ได้นําหารือในคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ กําหนดแนวทางดําเนินการประเด็นการจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ดังน้ี 

๑. ให้มีการดําเนินการตามหนังสือที่  ศธ ๖๔ .๐๑ /๕๙๗๖   ลงวันที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด 

๒. หากหน่วยงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือฯ ในข้อ ๑ ได้ ให้ยุติการ
ดําเนินการจ้างเหมาบริการน้ัน ๆ  
     

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

 มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐

  ๑.๒.๔.๒   เรือ่ง   รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 ของผู้สาํเร็จการศึกษาหรือผูท้ี่กําลังจะสาํเร็จการศึกษาจาก 

                     สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 
 อุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 
ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้จัดทํารายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี 
และปริญญาโท และได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํารายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป น้ัน  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ สํานักงาน 
ก.พ. แล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการนําไปใช้ประกอบการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้แจ้งผลการสอบดังกล่าวให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ทั้งน้ี ผลสอบดังกล่าวเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.พ. ควบกับวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเท่าน้ัน 

สําหรับผลการสอบของผู้สมัครสอบจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ปรากฏดังน้ี 
 
ระดับปริญญาตรี 

ลําดับที ่
จํานวน ร้อยละผู้สอบผ่าน

เทียบกับผู้เข้าสอบ ผู้สมัครสอบ ผู้เขา้สอบ ผู้สอบผา่น 
๒๓ ๔,๓๒๓ ๒,๗๔๓ ๑๙ ๐.๖๙% 

ระดับปริญญาโท 
๒๔ ๗๐ ๔๑ ๐ ๐.๐๐% 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีหลักสูตร

อบรมทักษะการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก .พ . ก่อนสําเร็จการศึกษา  
เพราะนิสิตบางคนยังขาดทักษะดังกล่าว และต้องหาข้อมูลลักษณะข้อสอบ สาขาวิชาของนิสิต เพ่ือสะท้อนข้อมูล 
ไปยังสาขาวิชา เพ่ือจะได้ทําการพัฒนาต่อไป 

 
 มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศึกษาข้อมูลเชิงระบบของข้อมูล

การสอบ และนําเสนอที่ประชุมต่อไป 



 ๑๑

  ๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
  ๑.๒.๕.๑   เรือ่ง   การจัดงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๘ 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ร่วมกับ หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินการจัด
งาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง โดยมีกิจกรรมการจัดงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

๑. กิจกรรมตามประเพณี 
- พิธีถวายสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที ่๔ 
- พิธีถวายพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
- นิทรรศการเทดิพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” 

- นิทรรศการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในหัวข้อ
“ความหลากหลาย ทางชีวภาพ (Biodiversity)” 

- กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจ
หลัก/มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน 
๒. การประกวด/แข่งขัน  

- การประกวด/แข่งขัน ระดับประถมศึกษา 
- การประกวด/แข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา 

๓.  กิจกรรมบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย”  
     ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ      
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยท่านอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
     อดีตนายกรัฐมนตรี  

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 

 
 มติ รับทราบ  

 
 



 ๑๒

 

  ๑.๒.๕.๒   เรือ่ง   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลที่เป็น
หลักฐานทางราชการได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบใช้
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 

๑. พัฒนาระบบเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ โดยให้ระบบผูกติดกับระบบลา
ออนไลน์ 

๒. พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยให้ระบบดึงข้อมูลจาก 
เครื่องทาบบัตร (RFIF ) ที่ถูกติดต้ังตามพ้ืนที่การใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือนํามาลงรายการบันทึกการมาปฏิบัติงาน และสามารถนํามาลงการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานได้ 

๓. พัฒนาระบบรายงานบัญชีปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสาขาวิชา ประจําเดือน 

 
ข้อมูลประกอบ 
การจัดทํารายงานบัญชีปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน  สังกัดสาขาวิชา ประจําเดือน ........... 
ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จะตรวจสอบการลงเวลามาทํางานจากใบเซ็นช่ือ และระบบบันทึก

ลงเวลาเข้า-ออก โดยการทาบบัตร พร้อมทั้งการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างๆ ด้วยตัวเองจากสมุดลงเวลา และ
ระบบลาออนไลน์ และเร่ืองอนุมัติการไปราชการ ต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานนับเดือน 

อนาคต : เพียงคลิกไม่ก่ีวินาทีสามารถทําสรุปรายงานบัญชีประจําเดือนได้ อย่างง่ายดายจาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ ระบบการลาออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบเงินเดือน 

แนวคิด ที่จะพัฒนาระบบ เน่ืองจากมีระบบลาออนไลน์ และมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มีระบบเงินเดือนอยู่แล้ว และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสถานท่ีจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งลด
ทรัพยากรและปริมาณการใช้กระดาษ 
 

เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงาน ต้องการลดขั้นตอนการทํางาน และความรวดเร็วในการบริการ อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 



 ๑๓

ขณะน้ี สํานักคอมพิวเตอร์มีภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นแผนงานต่อเน่ืองของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นระบบใหญ่หลายระบบ 
ที่ต้องใช้เวลาและนักพัฒนาระบบสารสนเทศจํานวนมาก 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒) 

 
 มติ รับทราบ  

 
                    ๑.๒.๕.๓   เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ 
 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับการพิจารณา

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ ภายใต้ช่ือ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ 
โดยเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง น้ัน คณะวิทยาศาสตร์ จึงรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ  
วมว.-ม.ทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๓) 

 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรนําข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการอํานวยการด้วย เพ่ือวางแผนต่อไปใน
อนาคต 

๒. ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ยังไม่มีนักเรียนในกิจกรรม
ดังกล่าว ซึ่งจะต้องไปวางแผนพัฒนาทางวิชาการต่อไป  

 
 มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔

 
     ๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

  ๑.๒.๖.๑   เรือ่ง   การประชุมสมัมนา เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัย 
        ในกํากับของรฐัภายหลังเปลีย่นสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  สภามหาวิทยาลัย กําหนดแผนการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุม
ระดมสมอง (Retreat) ระหว่างวันที่  ๒๓ -๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  โดยกําหนดประเด็นการประชุมสัมมนา  
เรื่อง “ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับองรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑” น้ัน 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
๑. แผนกําหนดการจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสอมง 

(Retreat) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๒. การมอบหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์

ผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในทัศนะของส่วนงาน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารบุคลากร 
ด้านการเงินและทรัพย์สิน และด้านบริหารจัดการ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 
 

 มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๗   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
๑.๒.๗.๑   เรือ่ง   สรุปผลการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางรอดธุรกิจ 

 ในเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

  ตามท่ี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางรอดธุรกิจในเศรษฐกิจปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเจบี  
อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ผลการจัดโครงการ ปรากฎว่า มีผู้ เข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ ๘๐  
จากผู้แจ้งรายช่ือทั้งหมด ผลการประเมินจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สําหรับหัวข้อที่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ และมีข้อเสนอแนะ คือ เน้ือหาค่อนข้างดี เวลาน้อย ต้องการ
ให้จัดกิจกรรมท้ังวัน และควรลดข้อมูลเชิงตัวเลข แต่ต้องการให้เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากวิทยากร  
หรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ เป็นต้น 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจําทุกปี 
แต่เปลี่ยนประเด็นของเร่ือง และต้องการให้คณะอ่ืน ๆ จัดด้วย เพ่ือเน้นการบริการวิชาการรับใช้สังคม และยังเป็น
การสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 

  มติ รับทราบ  



 ๑๕

  ๑.๒.๘   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะนิติศาสตร ์
  ๑.๒.๘.๑   เรือ่ง   โครงการบริการวิชาการเพือ่รับใชส้ังคม 
   
  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษากฎหมายประจําที่เทศบาล

เมืองเขารูปช้าง จะเปิดให้บริการประมาณต้นปีหน้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานราชการอ่ืน รวมทั้งสิ้น ๖ หน่วยงาน โดยจะทําความร่วมมือในการอบรม
อาสาสมัครยุติธรรมทักษิณ โดยการเชิญชาวบ้านในชุมชนมาอบรม รุ่นแรกประมาณ ๔๐ คน เมื่ออบรมเสร็จ  
จะมารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว จะเป็นการสร้างความร่วมมือสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน  

นอกจากน้ี คณะนิติศาสตร์ยังร่วมโครงการกฎหมายเก่ียวกับความรุนแรง
ครอบครัว ซึ่งจะจัดให้นิสิต นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ๓ สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาประกวดแข่งขันละครเรื่องการป้องกันกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคบ่าย จะมีกิจกรรมอบรมโครงการกฎหมายเก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานศาลยุติธรรม 

 
 มติ รับทราบแนวทางการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการเพ่ือเสริมความรู้ให้กับชุมชนใน

สาขาวิชาที่ส่วนงานมีความถนัด  
 

  ๑.๒.๙   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์
  ๑.๒.๙.๑   เรือ่ง   พิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้  
      ครั้งที่ ๑๒ และจัดแสดงนทิรรศการ 
 

ตามท่ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "อนาคต..ออกแบบได้ : Image of the 
Future" ขึ้น โดยแบ่งเยาวชนผู้เข้าประกวดออกเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
บัดน้ี คณะกรรมการตัดสิน  ได้ตัดสินผลงานที่ เข้าร่วมการประกวด และจะมีพิ ธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 
๒๑ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
 มติ รับทราบ  

 
 
 



 ๑๖

  ๑.๒.๙.๒   เรือ่ง   คอนเสิร์ตทักษิณฟลิฮาร์มอนิคออเคสตรา   
 

สังคมคนรักดนตรีแห่งภาคใต้ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จัด  Thaksin Philharmonic Orchestra “Classical Night” คอน เสิ ร์ตทั กษิณ ฟิ ลฮาร์มอ นิ คออ เคสตรา   
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๘.๓๐ น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

 
 มติ รับทราบ  

 
  ๑.๒.๙.๓   เรือ่ง   โครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
      ด้านศลิปะจากศิลปนิอาเซียนสูเ่ยาวชน (ค่ายวัฒนธรรม 
                                         เยาวชน) : ภาคใต้ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน 
: กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่และประชาชนผู้สนใจใน
งานศิลปะ ได้ฝึกทักษะร่วมกับศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งหวังผลผลิตแห่งปัญญาจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์
งานศิลป์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุศิลป์ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

 
 มติ รับทราบ  

 
 

  ๑.๒.๑๐   เรือ่งแจ้งจากผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยบริการวิชาการ 

  ๑.๒.๑๐.๑   กรอบความร่วมมือภายใต้เครือข่าย IMT-GT Uninet 

ตามท่ีได้ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ Syiah Kuala University ณ เมืองบันดาอาเจาะห์ 
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในเรื่องของกรอบความร่วมมือทางวิชาการ วิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะ
ร่วมกันทํางานภายในเครือข่ายน้ี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการใน ๔ ประเด็นความสนใจ (Thematic Interests) 
ได้แก่ 

๑. ประเด็นเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
๒. ประเด็นความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
๓. ประเด็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการวิจัย 
๔. ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 



 ๑๗

 

ซึ่งที่ประชุมได้มีการระดมความคิดทิศทางการพัฒนากิจกรรมและแผนการ 
(โครงการ) ที่จะสร้างความร่วมมือกันในเครือข่าย ตามความพร้อมและความสนใจของแต่ละมหาวิทยาลัย  
โดยที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้เสนอให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปทบทวนและพัฒนาแผนหรือโครงการที่เป็นรูปธรรม 
ที่จะเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือกันในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยแผน/กิจกรรมเหล่าน้ี จะนํามาเสนอในที่
ประชุมของ IMT-GT Uninet ครั้งต่อไปที่มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia (USM) ในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑๐.๑) 
 
มติ รับทราบ 

        
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๙    บรรทัดที่ ๒๐  (มติการประชุม วาระที่ ๓.๑) 
เดิม  มอบสํานักคอมพิวเตอร์ พิจารณาหาวิธีการพัฒนาระบบต่อไป 
เป็น  มอบสํานักคอมพิวเตอร์ พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบการลงลายมือช่ือต่อไป 

๒. หน้าที่ ๑๒  บรรทัดที่ ๙-๑๐ (มติการประชุม วาระที่ ๕.๑) 
เดิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการ และให้

ส่วนงานสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือจะได้นําเสนอที่ประชุมที่เก่ียวข้องพิจารณา
ต่อไป 

เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการ  และ
ขอให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปประเด็นปัญหาที่ผลงานทาง
วิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือนําเสนอที่ประชุม 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 

 
 



 ๑๘

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑   เรื่อง  การประเมินผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการหารือการประเมินผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  
และมีมติให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปประเด็นปัญหาที่ผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําเสนอที่ประชุมที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป น้ัน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) เสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบสรุปผลการประเมินกรณีไม่ผ่านการประเมินในช่วงการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑. สรุปผลการประเมินงานวิจัย (สาขาทางวิทยาศาสตร์) 
๒. สรุปผลการประเมินงานวิจัย (สาขาทางสังคมศาสตร์) 
๓. สรุปผลการประเมินบทความทางวิชาการ (สายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์) 
๔. สรุปผลการประเมินบทความทางวิชาการ (สายสังคมศาสตร์) - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๕. สรุปผลการประเมินบทความทางวิชาการ (สายวิทยาศาสตร์) – หนังสือ/ตํารา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า คณาจารย์จํานวนมากยังเข้าใจว่า บทความทางวิชาการ/วิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีช่ือเสียง เมื่อย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจะทําให้สามารถผ่านได้ ซึ่งในความเป็น
จริงแล้ว การพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของบทความ
วิชาการ/วิจัยที่แตกต่างกัน 

 
มติ รับทราบ 
 

๓.๒   เรื่อง  การกําหนดเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาในวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การกําหนดเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยม
หลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีมติ คือ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการ
แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม น้ัน 

 
 



 ๑๙

 บัดน้ี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม โดยได้นําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเข้าคณะกรรมการกําหนดเคร่ืองมือ
วัดพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งคณะกรรมการได้ปรับปรุงแบบประเมินจากเดิมที่ประเมิน
เช่นเดียวกับสมรรถนะ (มาตรวัดแบบ Bar Scale) เป็นประเมินจากพฤติกรรม/คุณลักษณะตาม Core Value  
แบบ Rating Scale รวมทั้งได้ส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารทดลองประเมินเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ โดยส่งไป จํานวน ๓๖ ชุด 
ได้รับคืน จํานวน ๑๕ ชุด มีข้อเสนอแนะ จํานวน ๒ ท่าน คือ 

๑) แบบประเมินยังเป็นการวัดในเชิงนามธรรม ความรู้สึก ไม่ได้บ่งบอกว่าพฤติกรรมที่ออกมานั้น
ทําอย่างไร น่าจะมีเครื่องมือช่วยวัดจากงานของแต่ละคน เพ่ือสรุปเป็นพฤติกรรมดังกล่าว (๑ ท่าน) 

๒) TSU Core Value เป็นค่านิยมหลักที่มีความสําคัญ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและ
รณรงค์ให้บุคลากรตระหนัก รับรู้ ต่ืนรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มหาวิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งมากย่ิงขึ้นจากในอดีต จึงอยากให้มีการรณรงค์และสื่อสารให้ทั่วถึง และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างค่านิยมองค์กรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลานาน
หลายปี ในการปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดค่านิยมหลัก 
ที่ฝังลึกสู่บุคลากร (๑ ท่าน)  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒) 

 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบเก่ียวกับแบบประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบ TSU Core Value เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับยอมรับการนําไปใช้ และมีเหตุผลช้ีแจง
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. กรรมการท่ีประเมิน จะต้องมีหลายระดับ เช่น หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือจะได้มุมมอง
หลายด้านและสะท้อนพฤติกรรมของผู้รับการประเมินได้จริง 

๓. แก้ไขข้อความข้อ ๕.๑ เป็น “ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า” 

 
มติ  
๑. เห็นชอบแบบประเมินพฤติกรรมตามกรอบ TSU Core Value และให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 

ที่ประชุม 
 
 
 



 ๒๐

๓.๓   เรื่อง  การจัดทําข้อมูลผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยน 
   สถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

             ตามที่สภามหาวิทยาลัย กําหนดแผนการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดม
สมอง  (Retreat) ระห ว่าง วันที่  ๒๓ -๒๕  ตุ ล าคม  ๒๕๕๘  โด ย กํ าหนดป ระ เด็ น การป ระ ชุมสั ม มน า  
เรื่อง “ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑” น้ัน 
อธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน ดําเนินการวิเคราะห์ผล
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในทัศะของส่วนงาน ๔ ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารบุคลากร ด้านการเงินและทรัพย์สิน และด้านบริหารจัดการ และจัดส่งข้อมูลไปยัง 
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
 มติ รับทราบ และมอบหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การปรับแผนการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ 
                         ที่เป็นเลศิ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มหาวิทยาลัยทักษิณ    

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  
โดยได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ (Goal) : มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
สมบูรณ์ แบบพ่ึงพาตนเองได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ TSU ๑๖ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวบ่งช้ีที่กําหนด ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับแผนการดําเนินงานการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗-๒๕๖๑  ดังน้ี 

 

 



 ๒๑

นโยบายเดิม ปีการศึกษา นโยบายปรับใหม่ ปีการศึกษา 
- ส่วนงาน ฝ่าย งาน ทยอยนําเกณฑ์ EdPEx / 

TQA มาใช้พัฒนาองค์กร 
๒๕๕๗ - ส่วนงานวิชาการจัดทํ า OP ประเมิน

ตน เอง  จั ด ทํ า  Improvement Plans 
/Improvement Targets แ ล ะ พั ฒ น า
องค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 

- ส่วนงานอ่ืน/หน่วยงานบริหารประเมิน
ตนเอง จัดทํ า Improvement Plans / 
Improvement Targets แ ล ะ พั ฒ น า
องค์กรตามเกณฑ์ EdPEx เฉพาะพันธกิจ/
กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง (รองรับ/เตรียม
ความพร้อมสําหรับการนํา EdPEx มาใช้
ใน ระ ดั บ ม ห า วิ ท ย าลั ย ) (ย ก เว้ น
สํานักหอสมุด ใช้ TQA) 

- มหาวิทยาลัยจัดทํา OP ประเมินตนเอง 
และจัดทํ าแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย 
Improvement Plans และ Improvement 
Targets 

 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

- ส่วนงานวิชาการทุกส่วนงานนําเกณฑ์มาใช้ ๒๕๖๖ - ส่วนงานวิชาการทุกส่วนงานได้รับการ
ตรวจเย่ียมภายในตามเกณฑ์ EdPEx 

๒๕๖๑ 

- กํ าหนดให้ มีส่ วนงานนํ าร่องนํ าเกณ ฑ์ 
EdPEx / TQA มาใช้ (คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ สํานักหอสมุด) 

๒๕๕๗ - กําหนดให้ มีส่วนงานนําร่องนําเกณฑ์ 
EdPEx/TQA มาใช้ (คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน สํานักหอสมุด) 

- ส่วนงานนําร่องอย่างน้อย ๑ ส่วนงานเข้า
ร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (Incubation Project) ของ 
สกอ. 

- ส่วนงานนําร่อง (สํานักหอสมุด) ย่ืนขอรับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ TQA  

- ส่วนงานนําร่องอย่างน้อย ๑ ส่านเข้าร่วม
โครงการ EdPEx 200 / ได้ รับการ site 
visit จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

- ส่วนงานนําร่อง (สํานักหอสมุด) ได้รางวัล 
TQC 

๒๕๕๗ 
 
 

๒๕๕๘ 
 
 
 

๒๕๕๙ 
 

๒๕๖๐ 
 
 

๒๕๖๑ 

 

 



 ๒๒

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนการ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรหรืออ่ืน ๆ 
ต่อส่วนงานนําร่อง เช่น สํานักหอสมุด เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เชิงบริหารให้เกิดความคล่องตัว  
ประสบความสําเร็จ และเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานต่อส่วนงานอ่ืน 

 
มติ  

 เห็นชอบการปรับแผนการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

 

๔.๒   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ภายนอกของสภาวิชาการ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้บังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ น้ัน เน่ืองจากได้มีการเปล่ียนแปลงการแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๕ ดังน้ี 

“ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑)  ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่งจํานวนไม่เกินสี่คน ได้แก่ ผูแ้ทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
และหัวหน้าส่วนงานอ่ืน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจํานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งสรรหาจากคณาจารย์ประจําที่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณ วุฒิระดับปริญญาเอกและมี ตําแหน่งทางวิชาการ 
ต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนไม่เกินสี่คน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกินสี่คน 

 
 



 ๒๓

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนไม่เกินแปดคน ซึ่งสรรหาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกินสี่คน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนไม่เกินสี่คน 

รองอธิการบดีคนหน่ึงทําหน้าที่กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมได้ไม่เกินสามคน 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูงกําหนด” 

ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิน้ัน ข้อบังคับฯ ได้กําหนดให้ที่ประชุมคณบดี 
ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้กําหนด  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ ดังน้ี 

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง  (ไม่เกิน ๔ คน) 
หลักเกณฑ์ 
- ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน 
วิธีการสรรหา 
- ให้ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืนเสนอช่ือผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้า

ส่วนงานอ่ืน จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
- รวบรวมรายช่ือที่ได้รับการเสนอมาคัดเลือกโดยการโหวตโดยกรรมการท่ีประชุม 

 
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน ๘ คน) 

๒.๑  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
หลักเกณฑ์ 
- คณาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
วิธีการสรรหา 
- ให้คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอช่ือผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
- รวบรวมรายช่ือที่ได้รับการเสนอมาคัดเลือกโดยการโหวตโดยกรรมการท่ีประชุม 
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๒.๒  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
หลักเกณฑ์ 
- คณาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
วิธีการสรรหา 
- ให้คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
และวิทยาลัยนานาชาติ เสนอช่ือผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวนไม่เกิน ๔ คน 

- รวบรวมรายช่ือที่ได้รับการเสนอมาคัดเลือกโดยการโหวตโดยกรรมการท่ีประชุม 
 

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน ๘ คน) 
๓.๑  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
หลักเกณฑ์ 
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมี

ความเช่ียวชาญเทียบเท่า ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิธีการสรรหา 
- ให้คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอช่ือบุคคลภายนอก จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
- รวบรวมรายช่ือที่ได้รับการเสนอมาคัดเลือกโดยการโหวตโดยกรรมการท่ีประชุม 
๓.๒  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
หลักเกณฑ์ 
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมี

ความเช่ียวชาญเทียบเท่าในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิธีการสรรหา 
- ให้คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
และวิทยาลัยนานาชาติ เสนอช่ือบุคคลภายนอก จํานวนไม่เกิน ๔ คน 

- รวบรวมรายช่ือที่ได้รับการเสนอมาคัดเลือกโดยการโหวตโดยกรรมการท่ีประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
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มติ  
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ 

สภาวิชาการ  ดังน้ี 
- การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง ให้เสนอรายช่ือโดยอิสระ  

(Free Vote) เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ โดยให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของคุณสมบัติส่วนบุคคลและภาระหน้าที่ในการกํากับดูแลส่วนงาน 

- การเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายช่ือจํานวนไม่เกิน 
๔ คน โดยไม่ซ้ําคณะทั้ง ๒ กลุ่ม 

- การเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายช่ือจํานวนไม่
เกิน ๔ คน โดยไม่ซ้ําสาขาวิชา และแนบประวัติเบ้ืองต้นที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ และ
ผลงานที่โดดเด่นประกอบการพิจารณา 

- ให้ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปยังฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการจัดทําแผนการเสนอช่ือและแจ้งส่วนงานต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สุธิวงศ์   
พงศ์ไพบูลย์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชูเกียรติ  อุทกะพันธ์ุ” ครั้งที่ ๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๒. การรับน้องใหม่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ได้จัดให้ นิสิตจอดรถจักรยานยนต์บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ซึ่งได้ทดลองดําเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ปรากฎว่า ยังไม่มีปัญหา 
ทั้งน้ี จะมีการประเมินผลอีกคร้ัง 

๔. การปรับปรุงทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยเพ่ือติดต้ังระบบไฟจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
ได้รับการประสานว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕. การก่อสร้างอาคารใหม่บริเวณหน้าอาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จะทําให้ปิด
ทางเข้าของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดําเนินการปรึกษาหารือเก่ียวกับ
ทางเข้าออกที่เหมาะสมของคณะต่อไป  

 

มติ รับทราบ 



 ๒๖

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                     เลขานุการ   
            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


