
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๗/๒๕๕๗ 
วนัจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ดวงจนัทร์) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั       
 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง          
 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      
 (อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน)์ 

๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         
        (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน)์ 
๘.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย ์ดร.วลัลภา  เชยบวัแกว้ คชภกัดี) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
      (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

 (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๒.  คณบดีคณะนิติศาสตร์         

  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 
๑๓.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั         
    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 

 



 ๒ 

๑๔.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       
  (อาจารยวิ์ทยา  ขาวขจร...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

๑๕.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       
          (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิเชียร  แกว้บุญส่ง) 
๑๖.    ผูอ้าํนวยการสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา      
          (นางสาวสาวิตรี  สตัยายทุย)์ 
๑๗.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา        
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั) 
๑๘.   ผูอ้าํนวยการสถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย ์ดร.เปล้ือง  สุวรรณมณี) 
๑๙.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร์      

  (อาจารย ์ดร.พงษพ์นัธ์  พิณโท) 
๒๐.  ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด        
         (อาจารย ์ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๑.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๒๒.  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 

   (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์นัติ) 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        ติดภารกิจ  

 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ       ติดภารกิจ  
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกูล  อินทระสงัขา) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั    ติดภารกิจ  

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์       ติดภารกิจ 

 (อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกลุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวจุฑาทิพย ์ อินทรัตน์  นกัวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒. นางฉตัรปวีณ์  รูปประดิษฐ ์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 



 ๓

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

ระเบยีบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง    การมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏบัิตหิน้าทีแ่ทน 
 

ขณะน้ี เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเป็นจํานวนมาก  
บางคร้ังอธิการบดีไม่สามารถเขา้ร่วมในบางกิจกรรมได ้แต่จะมอบหมายให้รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติั
หนา้ท่ีแทน ยกเวน้เป็นกิจกรรมเชิงนโยบายหรือร่วมตอ้นรับผูท้รงคุณวุฒิ  

 

มต ิ รับทราบ  
 
  ๑.๑.๒   เร่ือง    การจดัทํารายละเอยีดทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
          ดว้ยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบั สาํนกังาน ก.พ. โดยฝ่ายนกัเรียนทุนฯ 
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะดาํเนินการจดัทาํประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อรับทุน
รัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปศึกษาวิชา ณ  ต่างประเทศ ประจาํปี ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  
(ทุ นระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ) ซ่ึ งมห าวิท ยาลัยทัก ษิณ  ได้ รับ การจัดสรรทุน  จํานวน  ๒  ทุ น  
ในการน้ี จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํรายละเอียดทุนท่ีประสงค์จะให้จัดทาํประกาศรับสมคัร 
ในปี ๒๕๕๘ และจดัทาํรายละเอียดแนวทางการศึกษาของทุนตามความตอ้งการของหน่วยงานเพ่ือแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกสมคัรทุน และส่งสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ภายในวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือจะไดด้าํเนินการประกาศรับสมคัร ประจาํปี ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๓   เร่ือง  การสร้างจุดเน้นของมหาวทิยาลยั     
 

          การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จะต้องมีการกาํหนดเป้าหมายในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเพือ่สร้างช่ือเสียงภายใน ๑๐ ปี ดงันั้น จึงขอใหค้ณะดาํเนินการสาํรวจและกาํหนดจุดเนน้ท่ีสร้างความ 
มีช่ือเสียงขององคก์ร ก่อนนาํเสนอยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลยัในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗   

 

มต ิ รับทราบ  
 

 



 ๔

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดฝ่ีายพฒันาการศึกษาและวจิยั 

๑.๒.๑.๑  เร่ือง   ขอความร่วมมือส่งบทความในการส่งบทความวชิาการ  
     TSU-AFBE 2014 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ  Asian Forum on Business Education (AFBE) 
จัดการประ ชุมวิช าการน าน าชาติ  TSU-AFBE 2014 “Management and Business Education in a Rapidly  
Changing Environment” ระหว่างวนัท่ี ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอม็เมอรัล กรุงเทพฯ ดงันั้น จึงเชิญชวน 
และขอความร่วมมือในการส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ  TSU-AFBE 2014 โดยมีเน้ือหา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

- การจดัการดา้นธุรกิจการศึกษา 

- การจดัการในดา้นต่างๆทุกสาขา เช่น การจดัการทางธุรกิจ  การจดัการทาง

สังคม  การจดัการทางสุขภาวะ  การจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการทาง

การเกษตร  การจดัการทางพลงังาน เป็นตน้ 

- การจดัการศึกษาสาํหรับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

ผูส้นใจสามารถส่งบทคดัยอ่ตามรูปแบบของ AFBE Journal(http://www.afbe.biz/main) 
ไปท่ี Prof. Brian Sheehan (e-mail : brain.sheehan9@gmail.com) ภายใน ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ และส่งเร่ืองเต็ม
ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ บทความท่ีนาํเสนอจะคดัเลือกไปตีพิมพ์ใน AFBE Journal สําหรับรายละเอียด
เก่ียวกบัการประชุมดูขอ้มูลไดจ้าก url:bkk.umdc.tsu.ac.th/tsuc2014/ 
    อตัราค่าลงทะเบียน (กองทุนวิจยัจะสนบัสนุนค่าลงทะเบียนสําหรับนิสิตและบุคลากร 
ท่ีนาํเสนอบทความในการประชุม) 

- บุคคลทัว่ไป  ๓,๐๐๐   บาท 

- นิสิต   ๑๕๐๐   บาท 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 ๕

  ๑.๒.๒   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 
          ๑.๒.๒.๑  เร่ือง  การจดังานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๗ 
 

               คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน เชิญชวนผูบ้ริหารร่วมงานวนัเกษตร
แห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๗ ซ่ึงพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรง 
เปิดงานในวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. สาํหรับพธีิเปิดจะมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน ๕ ส่วน ดงัน้ี  

๑. ผูบ้ริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ใชส้ญัลกัษณ์โบวสี์ทอง) 
๒. ผูบ้ริหารจากจงัหวดัพทัลุง  (ใชส้ญัลกัษณ์โบวสี์เหลือง) 
๓. ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  (ใชส้ญัลกัษณ์โบวสี์ฟ้า) 
๔. เกษตรกร จาํนวน ๕๐๐ คน (ใชส้ญัลกัษณ์โบวสี์เขียว) 
๕. สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร  (ใชส้ญัลกัษณ์โบวสี์แดง) 
 

        ขณะน้ี ได้เตรียมความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ มีการจดันิทรรศการ 
จากหน่วยงานภายในและภายนอก  การฉายพระรูปร่วมกบัคณะกรรมการจดังาน จะมี ๓ ชุด คือ ผูบ้ริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาํนวน ๑๔ คน ผูบ้ริหารของจงัหวดัพทัลุง จาํนวน ๖ คน และผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จาํนวน ๑๔ คน ซ่ึงคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จะแจ้งรายช่ือผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยัอีกคร้ัง การแต่งกายให้แต่งชุดปกติขาว ส่วนผูบ้ริหารท่ีไม่ไดร่้วมฉายพระรูป สามารถใส่ชุดสูท
มหาวิทยาลยัได ้ 

 
มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๓   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดฝ่ีายพฒันาวชิาการ 
           ๑.๒.๓.๑   เร่ือง  กจิกรรมวชิาการเปิดโลกการศึกษา 
   

                 รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ
แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง เชิญชวนมหาวิทยาลยัทกัษิณ จดักิจกรรมวิชาการ 
เปิดโลกการศึกษา  ระหว่างว ัน ท่ี  ๑๑ -๑๓  กันยายน  ๒๕๕๗   ซ่ึ งกิจกรรมดังกล่าว  ได้มอบหมายให ้
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประสานการจดักิจกรรม เร่ือง การยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาด้วยการใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่การพฒันานวตักรรม ซ่ึงขณะน้ี ไดมี้การประชุมเตรียมการในระดบัหน่ึงแลว้ และมีการเสนอช่ือผูแ้ทน
ของมหาวิทยาลยัร่วมเป็นกรรมการ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะร่วมจดักิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ จะประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

 
มต ิ รับทราบ  

 

 



 ๖

ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวยีนพจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ  

                                       และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๖/๒๕๕๗  เม่ือวนัจนัทร์ที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๖ /๒๕๕๗  เม่ือว ันจันทร์ท่ี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม  โดยกาํหนดให้แจง้ผลการพิจารณา ปรากฏว่า มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม โดยการปรับแก้
ใหมี้ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสม ไม่ไดมี้ผลต่อมติการประชุม ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขรายงานการประชุมแลว้ 

 

มต ิ รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   พจิารณางบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการบริการวิชาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้นาํผลการพิจารณาเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการพิจารณา
และประเมินคุณภาพขอ้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มประเภท
โครงการพิเศษตามนโยบายของมหาวิทยาลยั จาํนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรแฟร์จงัหวดัพทัลุง  
คร้ังท่ี ๑๑ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการทักษิณวิชาการมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คร้ังท่ี  ๒๕  
ประจาํปี ๒๕๕๘ โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่ 
และนาํเสนอผลงานวิจยับุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ ระดบัชาติ (Thailand Research Expo 2015) และโครงการ
ทักษิณวิชาการ ๕๘  เพื่อเสนอท่ีประชุมทบทวนการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว  
ในการน้ี จึงเสนอพิจารณาทบทวนการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มประเภทโครงการพิเศษตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 



 ๗ 

  เน่ืองจากการของบประมาณสนบัสนุนโครงการบริการวิชาการท่ีผา่นมา เป็นการของบประมาณ
แต่ละโครงการแยกกนั ไม่เป็นระบบเดียว จึงขอใหพิ้จารณาทบทวนการดาํเนินการอีกคร้ังตามแบบอยา่งโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
ซ่ึงโครงการลักษณะดังกล่าว  จะสามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยได้หลายด้าน  เช่น  
การดาํเนินงานตามการบริหารจดัการกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster) การตอบสนองตามโครงการพระราชดาํริ
เป็นตน้ และสามารถร่วมดาํเนินการไดห้ลายส่วนงาน  
  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการดาํเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็น
โครงการท่ีมีคณะกรรมการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลยั และ
โรงเรียน โดยมี ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.   
 

ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. มหาวิทยาลยั ได้เร่ิมต้นการดาํเนินงานท่ีอาจแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน การดาํเนินการ 

ท่ีผ่านมามีการจดัทาํโปรแกรมรวบรวมพนัธ์ุไม ้พร้อมระบุพิกดั และสามารถสืบคน้ไดท้าง
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีทุกคณะ สามารถเขา้มาช่วยดาํเนินการได ้ซ่ึงต่อไปจะมีการ
กรอกขอ้มูลการวิจยัเขา้ในในระบบ  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยั ยงัเป็นแหล่งอนุรักษก์ารปลูก
ต้นไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  คือ  
ตน้มเหสกัข-์สกัสยามินทร์ จาํนวน ๑,๒๐๐ ตน้     

๒. ควรมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบในการใช้โปรแกรมรวบรวมพนัธ์ุไม ้และมีการแบ่งงาน 
ให้เป็นระบบ ทั้ งน้ี อาจเชิญชวนชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตาํบล มาร่วมได ้ 
หากระบบมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ จะเป็นแหล่งความรู้และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของจงัหวดั
พทัลุง 

๓. มหาวิทยาลยั ควรเร่ิมตน้ตรวจสอบทุนท่ีตนเองมีอยู่ว่ามีมากขนาดไหน โดยอาศยัความ
ชัดเจนเชิงนโยบายท่ีจะเน้นการทาํงานให้มีความชัดเจนมากข้ึน และสามารถทาํให้เป็น
รูปธรรมในเชิงบริการวิชาการ รวมทั้ ง ควรมีห้องปฏิบติัการทั้ งเชิงวิจัยและการเรียนการ
สอนทั้งของอาจารยแ์ละนิสิต  

๔. การดาํเนินงานดา้นบริการวิชาการในอดีต อาจดาํเนินการแบบกระจดักระจาย ขาดความ 
ลุ่มลึกอย่างเด่นชัด หากมหาวิทยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจน จะสามารถทาํให้การดาํเนินงาน 
เกิดความคล่องตวัและเป็นไปตามทิศทางท่ีกาํหนด 

 
 
 
 



 ๘

มติ  
ให้ถอนวาระดงักล่าวออกไปก่อน และให้มาพิจารณาทบทวนวิธีการจดัสรรงบประมาณการบริการ

วิชาการเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากข้ึนโดยการสนับสนุนในลักษณะโครงการชุด (Package)  
ใชก้ารบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี (Area Based) เพ่ือให้เกิดผลในการบริการวิชาการ จากนั้นให้จดักลุ่มย่อยพิจารณา
อีกคร้ัง 
  

๔.๒   เร่ือง   การพฒันาและบ่มเพาะค่านิยมหลกั (Core Value) มหาวิทยาลยัทักษณิ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั ชาํนิ) ไดก้าํหนดค่านิยม
หลกัมหาวิทยาลยัทกัษิณ คือ THAKSIN 
  T : Trustworthiness   (ความน่าเช่ือถือน่าไวว้างใจ) 
  H : Holistic conception   (การสร้างแนวคิดแบบองคร์วม) 
  A : Altruism    (การคาํนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชนต่์อผูอ่ื้น) 
  K : Knowledge – based approach (การคิดและทาํบนฐานความรู้) 
  S : Self – sufficiency   (การพ่ึงพาตนเองบนหลกัความพอเพียง) 
  I : Indigenous development  (การพฒันาจากภายใน) 
  N : Network and cooperation  (เครือข่ายและความร่วมมือ) 
 
  เน่ืองจาก ค่านิยมหลกั เป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนในองค์กรตอ้งให้ความสําคญัและมีความเช่ือ
ร่วมกันว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีกาํหนด ค่านิยมหลัก 
 จะช่วยใหค้นในองคก์รมีพฤติกรรมยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็น “วฒันธรรมองคก์ร” 
ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาองค์กรให้อยู่รอดอย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดค่านิยมหลกัมหาวิทยาลยัทกัษิณ อธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั ชาํนิ) ไดข้อยกเลิก ค่านิยมหลกั
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงท่านไดก้าํหนดไวช่้วงการสรรหาอธิการบดี ในการน้ี รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและ
ทรัพยากรบุคคล (อาจารยส์ายพิณ วิไลรัตน์) จึงเสนอแนวทางการพฒันาและบ่มเพาะค่านิยมหลกั (Core Value) 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
 
 
 
 



 ๙

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. กระบวนการไดค่้านิยมหลกั (Core Value) มีหลายวิธี การวิเคราะห์ในระดบัมหาวิทยาลยั 

จะดาํเนินการอย่างไร และส่วนงานจะเข้าใจความหมายของค่านิยมหลกั (Core Value)  
ตรงกนัหรือไม่ เม่ือจดัส่งหนงัสือใหส่้วนงานดาํเนินการ ควรใหค้วามหมายของค่านิยมหลกัดว้ย  

๒. การเร่ิมตน้จดัทาํค่านิยมหลกั (Core Value) สามารถดาํเนินการจากบนลงล่างได ้เพ่ือเป็นการ
เร่ิมต้นให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารและการขับเคล่ือนองค์กรจากผู ้บ ริหาร  
และจะนาํไปสู่การระดมความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต่อไป 

๓. ควรมีคณะทํางาน  เพ่ือนําค่านิยมของแต่ละส่วนงานมาสังเคราะห์เป็นค่านิยมของ
มหาวิทยาลยั  

๔. อาจใช้กระบวนการวิจัยไปวิเคราะห์ และเสนอให้ทางส่วนงานเป็นผูว้ิพากษ์ว่ามีความ
คิดเห็นอยา่งไรกบัคณะทาํงานค่านิยมหลกั (Core Value)  

๕. ควรใหนิ้สิตไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอค่านิยมหลกัดว้ย 
๖. มหาวิทยาลยัอาจนาํวิธีการ AIC Methodology (Appreciation – Influence – Control) มาใช้

ในกระบวนการหาค่านิยมหลกัของมหาวทิยาลยั ได ้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก  
๗. ควรมีคณะทาํงานหรือผูท้รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนนาํเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 

 
มต ิ  
๑. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนงาน ฝ่าย งาน ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาและบ่มเพาะค่านิยมหลกั 

(Core Value) มหาวิทยาลยัทักษิณ ขอ้ ๑  โดยร่วมกาํหนดคาํสําคญั (keyword) ท่ีควรอยู่ในค่านิยม
หลกัมหาวิทยาลยัทักษิณ จาํนวนไม่เกิน ๓ คาํ/หน่วยงาน พร้อมคาํจาํกัดความ หรือ คาํอธิบาย  
และจดัส่งใหฝ่้ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล อธิบายความหมายของค่านิยมหลกั 
ในหนงัสือท่ีจดัส่งถึงคณะ ฝ่าย งาน  

 
ระเบยีบวาระท่ี ๕   เร่ืองอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


