
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๕.๒๕ 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. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

(อาจารย์ปรีชา  กุลตัน....ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์       

(อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช...รักษาการแทน) 
๑๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        

(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
 



 ๒

๑๔. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๑๕. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      
 (อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท) 

๑๖. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๑๘. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจ   
    (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจ    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ    ติดภารกิจ    

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 
๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     ติดภารกิจ  

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๙. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจ  
      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๐. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ติดภารกิจ   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 

 
 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน   

 ๑.๑.๑  เรื่อง  การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง 
(Retreat) เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปล่ียนสถานภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต น้ัน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานแต่ละฝ่าย  
พิจารณาและหาวิธีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหลือเท่าที่จําเป็น และหาวิธีเร่งรัดให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินงาน
อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า 
 

มติ รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเชิญหัวหน้าส่วนงาน 
มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายวิเคราะห์การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 
เงินรายได้จากการวิจัย เงินรายได้จากการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้จากการลงทุน เป็นต้น  

 
มติ รับทราบ 

  
๑.๑.๓  เรื่อง  การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 
   ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนที่ 
ประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  แต่ในขณะน้ียังไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม  
จึงต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องหารือกับผู้เก่ียวข้องต่อไป   

 
มติ รับทราบ 

 



 ๔

๑.๑.๔  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศกึษา 
 

   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงขอให้ผู้บริหารทําความเข้าใจและศึกษา
รายละเอียดของประกาศ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ ขอให้ประสานข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๑.๕  เรื่อง  การตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช้ในการจัดสรรเงินเพิม่ตามผลการประเมิน 
          ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีบางส่วนงานได้เสนอเรื่อง การนําผลการประเมิน
ตามระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดสรรเงินเพ่ิมเงินเดือนประจําปี อาจไม่ยุติธรรม เพราะบางเรื่องไม่ได้อยู่ใน
อํานาจการควบคุมของหัวหน้าส่วนงาน ในการน้ี จึงได้ดําเนินการให้ตัดตัวช้ีวัดที่ไม่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
โดยตรง ดังน้ี 

๑. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
๓. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
๔. การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) 

 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   แผนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
                               ตามระบบ CUPT QA ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

     

    ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้สถาบันระดับอุดมศึกษา 
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษาและรายงานต่อ สกอ. และสาธารณชนรับทราบ ประกอบกับ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีมติที่จะนําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  
มาแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ัน เพ่ือเตรียมการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 



 ๕

เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 
มติ รับทราบ 
 

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๒.๑   เรือ่ง   ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ TSU ๑๕ สดัส่วนรายได้ 

             ค่าธรรมเนียมการศึกษากับรายได้อ่ืน 
   
           รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ ตัวบ่งช้ีที่ TSU ๑๕ สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษากับรายได้อ่ืน  
ผลของการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังน้ี 

๑) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  =  ๔๕๔,๙๘๖,๓๘๓.๕๓  บาท 
๒) รายได้อ่ืน = ๑๕๔,๘๐๖,๗๑๙.๒๐ บาท 
๓) สัดส่วนรายได้อ่ืนต่อรายได้ธรรมเนียมการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒ 

 
มติ รับทราบ 
 
   ๑.๒.๒.๒  เรื่อง  การโอนเงินผา่นธนาคาร 
 

  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทําระบบโอนเงินให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กับธนาคารไทยพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการวางระบบเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 ๖

  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
 

          รองศาสตราจารย์ ไพ บูล ย์   ดวงจันทร์   รองอ ธิการบ ดี วิทยาเขตสงขลา  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี  

๑. ขณะน้ีมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา มีการก่อสร้างอาคาร 
จํานวนมาก จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในการเดินทางผ่านพ้ืนที่ดังกล่าว 

๒. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยบริเวณแยกไฟแดง เกิดการ
ทรุดตัว เน่ืองจากมีรถบรรทุกว่ิงผ่าน จึงจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมโดย 
ได้วางตะแกรงพ้ืนเหล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาช่ัวคราว และจะมีการหารือในการ
แก้ไขปัญหากับผู้เก่ียวข้องต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ผลิตสติกเกอร์สําหรับยานพาหนะ
แก่บุคคลที่สัญจรภายในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
-  สีเหลือง สําหรับนิสิตหอพักมหาวิทยาลัย 
-  สีเขียว  สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
-  สีแดง  สําหรับนิสิตทั่วไป 
-  สีม่วง  สําหรับบุคคลอ่ืนที่ใช้บริการในมหาวิทยาลัย 

๔. งบทํานุบํารุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระหว่างการร่างแนวปฏิบัติอยู่ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ 

๕. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะนําแผ่นป้ายไวนิลการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกระบาดประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนิสิต เพ่ือเป็นการรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

มติ รับทราบ 
 

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๔.๑   เรือ่ง   ฐานข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร ์

                               และเทคโนโลยี 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหารรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงในฐานข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ 

 
 มติ รับทราบ 



 ๗

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จํานวน ๑ คน ดังน้ี 

 

๑. หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๐ (ตัดคําว่า “เป็นต้น”) 
 เดิม  ...ประเทศไทย เป็นต้น 

      เป็น  ...ประเทศไทย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

   ๔.๑   เรื่อง  พิจารณาตัวบ่งชี้เลือก มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
          CUPT QA 

 
ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

CUPT QA ซึ่งพัฒนาโดยคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ ทปอ. เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถนําระบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน  
และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ ง ๒๗ แห่งและมหาวิทยาลัยสงฆ์ อีก ๒ แห่ง  
นําระบบ CUPT QA ไปใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป โดยขอให้ แต่ละสถาบันนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอ สกอ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 



 ๘

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระบบดังกล่าว ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการนําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะและมหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ี ๒ กลุ่ม คือ 
๑. ตัวบ่งช้ีหลัก จํานวน ๑๔ ตัวบ่งช้ีประกอบด้วย 

C๑  อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
C๓ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
C๔ ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
C๕ อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
C๖ อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
C๗ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
C๘ อาจารย์ได้รับการพัฒนา 
C๙ ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
C๑๐   บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C๑๑   บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
C๑๒   ความพึงพอใจของนักศึกษา 
C๑๓   การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C๑๔   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม   

๒. ตัวบ่งช้ีเลือก อย่างน้อย ๖ ตัวบ่งช้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอวาระต่อ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา 
ตัวบ่งช้ีเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพ่ือลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเลือกตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน ๗ ตัวบ่งช้ีดังน้ี 

S๑  ระยะเวลาการได้งานทํา 
S๒  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษยเก่า 
S๓ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
S๔ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 

ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย (TSU๐๗) 
S๕ ร้อยละของรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย (TSU๑๔) 
S๖ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
S๗ Green University (TSU๑๘) 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๙

   อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
เสนอที่ประชุมพิจารณาตัวบ่งช้ีเลือก มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  
เพ่ือลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ตัวบ่งช้ีเลือก จะต้องเป็นตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย เช่น  

การจัดการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
๒. เสนอตัดข้อความ “ในการพัฒนาสังคม” ในตัวบ่งช้ี S๔  ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 
(TSU๐๗) 

๓. เสนอให้มีตัวบ่งช้ีเลือกเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- Social Return Investment   
- ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 

มติ  
๑. เห็นชอบตัวบ่งช้ีเลือก มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  

เพ่ือลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี  
เป็นดังน้ี 
- S๓  จํานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 
- S๔  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

    ๔.๒   เรื่อง  พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา 
 

  ตามท่ีจังหวัดพัทลุงร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ  
ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ต้ังแต่อดีต ปัจจุบัน รวมถึง ภาพอนาคตของ
จังหวัดพัทลุงผ่านฐานข้อมูอิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทรรศการที่ ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในฐานการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาลัย
ภูมิปัญญาชุมชนเป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการวิชาการ 
ข้ามศาสตร์ น้ัน 
  การดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษาได้ดําเนินการมาระยะหน่ึงแล้ว และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดบูรณาการของ
จังหวัดพัทลุง วงเงิน ๑,๔๒๙,๖๕๐ บาท เพ่ือให้ดําเนินการจัดทําสื่อและนิทรรศการการเรียนรู้ จํานวน ๕ กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 



 ๑๐ 

๑. กิจกรรมประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุของคนพัทลุง 
๒. กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับอาชีพและการดํารงชีวิตของชาวจังหวัดพัทลุง 
๓. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการละเล่น กีฬา นันทนาการ และศิลปะการแสดง และการระบํา

รําฟ้อนของคนที่ประกอบขึ้นเป็นชาวพัทลุง 
๔. กิจกรรมเรียนรู้ เก่ียวกับระบบการศึกษาศาสนา ความเช่ือ  ประเพณี  และพิ ธีกรรม  

คนที่ประกอบขึ้นเป็นชาวจังหวัดพัทลุง 
๕. กิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญ ประสบการณ์สําคัญและบุคคลสําคัญของจังหวัด

พัทลุง 
 

สําหรับการดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา มุ่งเน้นการบูรณาการในหลายรูปแบบ หลายระดับ 
ประกอบด้วย 

๑. การบูรณาการการทํางานโดยการทํางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น  
และภาคประชาชน 

๒. การบูรณาการเน้ือหาทางวิชาการโดยใช้พ้ืนที่ตัวต้ัง (Area Base) ที่มุ่งเน้นให้ทุกสาขาวิชา 
ในมหาวิทยาลัยสามารถนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการได้อย่างอิสระภายใต้กรอบเน้ือหาสาระ
และการตอบสนองต่อโจทย์ของพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

๓. การบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้งการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียน 
การสอน (Teaching) ผ่านฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning)  
ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของศูนย์พัทลุงศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Dialog) 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษาเป็นไปตามกรอบแนวคิด และลักษณะ

การบูรณาการที่พึงประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงคณะทํางานโครงการจัดต้ัง
ศูนย์พัทลุงศึกษาใหม่ โดยประชุมไปแล้ว จําวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ อาคารศาลากลางหลังใหม่ ซึ่งจากการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง  
ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการปรับปรุงคณะกรรมการดําเนินงานโคงการพัทลุงศึกษาใหม่ โดยมีกรอบแนวทาง 
ในการแต่งต้ังคณะกรรมการแต่ละชุด ดังน้ี 

 

๑. ประธานคณะทํางานแต่ละฝ่ายให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพ่ือความสะดวก 
ในการออกหนังสือเชิญหรือการประสานงานในส่วนราชการ 

๒. คณะกรรมการต้องมาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน 
๓. กรรมการและเลขานุการ จะมาจากหน่วยงานเดียวกับประธานหรือรองประธาน คณะทํางาน

แต่ละฝ่าย เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 



 ๑๑ 

๔. ให้บุคลากรของวิทยลัยภูมิปัญญาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะทํางาน 
ทุกชุดเพ่ือความสะดวกในการประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

๕. ให้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เก่ียวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น
อยู่ในคณะทํางานทุกฝ่าย 

๖. ให้มีคณะทํางานฝ่ายประสานงานซึ่งได้มาจากกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการของ
แต่ละฝ่ายมาเป็นกรรมการฝ่ายประสานงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
เป็นรองประธาน 
ซึ่งการจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหม่น้ีอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงนาม 

 
  การดําเนินงานทั้งหมดข้างต้นเป็นผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังพัทลุงศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 
– พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 
วิ เทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเพ่ือจะได้ประสานงานกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการดําเนินงานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการวิชาการข้ามศาสตร์ต่อไปในอนาคตอันใกล้ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
มติ  
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา 
๒. เห็นชอบแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนโครงการ 

ศูนย์พัทลุงศึกษา โดยให้มีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมทุกคณะ/ส่วนงาน  
และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือเช่ือมโยงกับโครงการดังกล่าว 

 
    ๔.๓   เรื่อง  พิจารณาแนวทางการดําเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  
           (บริการวิชาการเพื่อสังคม) 

 
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ กําหนดปณิ ธาน  คือ  “การเป็นมหาวิทยาลัยรับ ใช้สั งคม” 

และอธิการบดี ได้กําหนดนโยบายด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือรับใช้สังคมที่ ยึดหลักการดําเนินการ 
โดยใช้ชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และข้อมูลในพ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ สังคมแห่งความยุติธรรมและสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใช้การวิจัยและพัฒนาบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสมผสานกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์มีการกําหนดให้ 
แต่ละหน่วยงานภายในมีพันธกิจและหน้าที่ที่ตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในกรณีการดําเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้ร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายน้ีต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการมอบหมายให้มีรองอธิการบดีที่ช่วยรับผิดชอบ 



 ๑๒ 

และประสานความร่วมมือทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาอธิการบดีได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนงานวิชาการ 
(คณะและวิทยาลัย) ทํางานด้านวิชาการรับใช้สังคมในทุกศาสตร์ และกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในลักษณะ 
“หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยให้เน้นการพัฒนาพ้ืนที่ต้ังของแต่ละวิทยาเขตเป็นหลัก 

จากผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผลการประเมินองค์ประกอบ
ที่  ๓  การบริก าร วิชาการ  คณ ะกรรมการป ระ เมิ น ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะ เพ่ื อการพัฒ นาที่ สํ าคั ญ  คื อ  
การพัฒนาระบบและกลไกของการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดต้ังคณะกรรมการให้มีตัวแทนจากทุกส่วนงาน และการแบ่งพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
โดยให้ทุกส่วนงานร่วมให้บริการในลักษณะองค์รวม มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ชุมชน  ดั ง น้ัน  เพ่ื อ ให้ การดําเนิน งาน ด้านบริการวิชาการเพ่ื อสั งคม  ใน ปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๙  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๘) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามปณิธาน คือ “การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”  
และตอบสนองการประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการแก่สังคม (C๑๓ –CUPT QA)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา แนวทางการดําเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (บริการวิชาการ 
เพ่ือสังคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ดังน้ี  

ระดับมหาวิทยาลัย  
๑. กําหนดหน่วยงานหลักในการดําเนินการ อาจมีมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการ

ดําเนินงานเชิงพ้ืนที่  เช่น  สถาบันปฏิ บั ติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นต้น 

๒. พิจารณาโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือกําหนดโครงการขึ้นใหม่
ให้หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายดําเนินการ โดยการมีส่วนร่วม อาจจัดต้ังเป็นคณะทํางาน
หรือคณะกรรมการซึ่งต้องมาจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวช้อง 

๓. มหาวิทยาลัยพิจารณาปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น งบประมาณ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 
ระดับส่วนงาน (คณะและวิทยาลัย) 
ให้ดําเนินการตามนโยบาย“หน่ึงคณะหน่ึงชุมชน” ที่มีดําเนินการอยู่แล้ว 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 
 
 
 



 ๑๓ 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ดําเนินการตามแนวทางตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ี C๑๓   
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน ดังน้ี 

- แนวทางข้อที่ ๑ คณะ/มหาวิทยาลัย จะต้องมีการกําหนดนโยบายด้านการบริการ
วิชาการในลักษณะต่าง ๆ เช่น บริการวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือการค้า หรือเชิงบูรณาการ
กับพันธกิจต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหารจัดการ 
ที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมีงบประมาณ  
หรือถ้าไม่อยู่ในแผน อาจมีกรอบการทํางานรองรับ และควรวิเคราะห์ความสําเร็จ 
ในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง 

- แนวทางข้อที่ ๒ คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร ต้องมีการทํางานร่วมกัน 
กับมหาวิทยาลัย หรือ ระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา 

- แนวทางข้อที่ ๓  ผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ ๒ อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับ 
การเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัย 
หรืออ่ืน ๆ ที่กําหนด 

- แนวทางข้อที่ ๔  มีผลงานตามนโยบายที่ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนว
ทางการดําเนินงานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัย มีผลการพัฒนาตนเอง 
เชิงสร้างสรรค์สามารถตอบอัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น   

 
มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

โดยการยกร่างนโยบายเพ่ือเข้าสู่แนวทางการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


