
รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๘/๒๕๕๗ 
วนัจันทร์ที่ ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 
และห้องประชุมภารกจิประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

๑.  อธิการบดี         ประธาน 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ชาํนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั       
 (รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกุล) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการ         
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกูล  อินทระสงัขา) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารยส์ายพิณ  วิไลรัตน)์ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั      

(ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       

(รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน์) 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(นางสาววิภาวรรณ  อ่อนประเสริฐ...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

(อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกุล) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน      
      (อาจารย ์ดร.ถาวร  จนัทโชติ) 
๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

 (อาจารยว์ีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์         

  (อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณี) 
 



 ๒ 

๑๓.   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั         
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๔.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา       

  (พลโทมานิจ  บุญโปร่ง...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
๑๕.   ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน       
          (นายไพฑูรย ์ทองสม...ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 
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.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       ติดภารกิจ 

 (รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ดวงจนัทร์) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       ติดภารกิจ  

 (รองศาสตราจารยน์อ้ม  สงัขท์อง) 
๓.  รองอธิการบดีวิทยาเขตพทัลุง       ติดภารกิจ  

 (อาจารย ์ดร.สุชาติ  สุขสถิตย)์ 
๔.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์        ติดภารกิจ 

        (อาจารยเ์กษม  สุริยกณัฑ)์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองคก์รและทรัพยากบุคคล 

(ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ศุกระกาญจน์) 



 ๓

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

  ๑.๑.๑   เร่ือง    มติสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๑ มถุินายน ๒๕๕๗ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติมอบ
อธิการบดีดาํเนินการ และมอบนายสวสัด์ิ กฤตรัชตนันท์ เป็นท่ีปรึกษา ในการพิจารณาสร้างความปรองดอง  
ตามท่ีคณะผูบ้ริหารของประเทศได้พยายามสร้างความปรองดองให้เกิดในทุกบริบททัว่ประเทศ ดงัแนวทาง
ต่อไปน้ี 

๑. การสร้างการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงในมหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอก 
๒. การสนองตอบนกัศึกษาและประชาชนอยา่งทนัท่วงที 
๓. การสดบัรับฟังเหตุการณ์ภายนอกต่าง ๆ ทนัต่อสถานการณ์บา้นเมือง 
๔. อ่ืน ๆ ตามพิจารณาเห็นสมควรของท่ีประชุม 
 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒   เร่ือง    หลกัเกณฑ์การประเมนิสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏบัิติงาน 
 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ 
เม่ือว ัน ท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีม ติ เห็นชอบองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภทบริหารและอาํนวยการ (อธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้งาน) 
โดยมีองคป์ระกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงานตามขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังาน และสมรรถนะและพฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน นั้ น ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ  
และส่วนงานอ่ืน เม่ือวนัท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ มีมติให้นําประเด็นเก่ียวกับการประเมิน
สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของพนักงานมหาวิทยาลยั 
และลูกจา้งของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาแลกเปล่ียนร่วมกนัในการประชุม 
ท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ในการน้ี อธิการบดี แจง้ให้ท่ีประชุมทราบและให้ผูบ้ริหาร
นาํไปพจิารณาเพ่ือปรับปรุงเกณฑใ์หส้ามารถดาํเนินการในทางปฏิบติัท่ีง่ายข้ึน 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๒) 
 

มต ิ รับทราบ  



 ๔

  ๑.๑.๓   เร่ือง   ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิของคณะกรรมการประเมนิผล 
          การปฏิบัตงิานของอธิการบด ี

 
  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี เม่ือวนัท่ี ๙ กนัยายน 

๒๕๕๗  คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ๑.  การบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 
 ๒. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ จุดเนน้และนโยบายมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๓.  จุดเด่น และ/หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 
๔.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันา 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๑.๓) 
 

 

มต ิ รับทราบ  
 

 
๑.๒  เร่ืองแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 

  ๑.๒.๑   เร่ืองแจ้งจากรองอธิการบดฝ่ีายพฒันาวชิาการ 
๑.๒.๑.๑  เร่ือง   การศึกษาเป็นการสร้างพลเมือง 
 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเอกสาร 
“การศึกษาเป็นการสร้างพลเมือง” โดย อาจารย ์ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง ทิศทางการศึกษาในอนาค และการเช่ือมต่อวิชาการสู่ชุมชน ในพิธีบนัทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ และวิทยาลยัชุมชนสงขลา วิทยาลยัชุมชนสตูล วิทยาลยัชุมชนปัตตานี วิทยาลยัชุมชนยะลา วิทยาลยัชุมชน
นราธิวาส วิทยาลยัชุมชนพงังา วิทยาลยัชุมชนระนอง เม่ือวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 
 
 
 
 



 ๕

๑.๒.๑.๒  เร่ือง   การสร้างเครือข่ายมหาวทิยาลยัเพ่ือสังคม 
 
          มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง ร่วมกับจงัหวดัพทัลุง โดยการสนับสนุน 
ทุนจากสถาบนัวิจยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้จะมีการดาํเนินการทาํวิจยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของจงัหวดั  
ซ่ึงจะเป็นการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  และจะมีประเด็นท่ีต้องปฏิบัติงานและขับเคล่ือน 
ในทิศทางการวิจยัและบริการวิชาการ ทั้งน้ี จะมีเอกสารแจง้ใหท้ราบต่อไป 
 

มต ิ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เร่ืองแจ้งจากคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
          ๑.๒.๒.๑  เร่ือง  The 1st Engagement Thailand Annual Conference  

                                                                           “University Engagement and Social Enterprise :  
                                                                            Experiences from the UK and Thailand” 

 

               การประชุม เค รือ ข่ ายพันธกิจสั มพัน ธ์มหาวิท ยาลัยกับ สั งคม  เม่ื อว ัน ท่ี  
๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ มีสาระในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) พนัธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลยักบัสังคม แนวคิด เป้าหมายและรูปแบบ สาํหรับ
ประเทศไทย โดย ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ประธานคณะกรรมการ
อาํนวยการ EnT 

๒) “ University Engagement : a case of University College London, UK” by 
Analia Lemmo Charnalia, Director of Mapping for Change Project / Business 
Manager, Social Enterprise UCL Business PLC, University College London 

๓) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดย รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์าํนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
พฒันาสงัคม ศิลปวฒันธรรม และกิจการพิเศษ 

๔) “ Industry Engagement and Social Enterprising : a case of Goodwill 
Solutions, the UK” by Mr.Mike Britton, the Managing Director, Goodwill 
Solutions, UK 

๕) การดาํเนินงานพนัธกิจสัมพนัธ์กบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย : กรณี
ศึกษาสหกิจศึกษา โดย อาจารย ์ดร.กณัทิมา ศิริจีระชยั รองอธิการบดีฝ่าย
พนัธกิจสัมพนัธ์กบัองค์กรชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

๖) “ An International Perspective on University Engagement”  By Prof. 
Vicharn Panich, Chirman, Mahidol University Council 



 ๖

๗) Panel discussion and presentation “ Institutional mechanisms and 
management system for promoting and supporting the university 
engagement mission” 
Panelist : 
- ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และการจดัการนวตักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ทนัตแพทยพ์ีระ สิทธิอาํนวย รองอธิการบดีฝ่าย

บริหารและสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ผู ช้ ่วยศาสตราจารย  ์ดร .แสงอรุณ  อิสระมาลยั  ผูช้ ่วยผู อ้ ํานวยการ

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย  ์นายแพทยเ์ฉลิมชยั  บุญยะลีพรรณ  อธิการบดี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๘) “เสียงจากชุมชน” ดาํเนินรายการโดย รองศาสตราจารย ์ดร.อาวรณ์ โอภาส

พฒันกิจ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
แขกรับเชิญ : 
- นายถิรสิน  ใจปะ ตวัแทนทีมวิจยัชุมชน กลุ่มผูผ้ลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย ์

อาํเภอบา้นพร้าว 
- นายแสงหลา้ สุยะราช ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่ ๗  บา้นป่าเก็ตถี่ ต.หนองผึ้ง  

อ .สารภี จ .เชียงใหม่ นําปัญหาสู่การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  : 
ปัญหาการจดัการขยะ 

- อาจารยอ์นุกูล ศิริพนัธ์ ศรัทธา ความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม  กบัการ
อนุรักษโ์บราณสถานวดัปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาํปาง 

 
มต ิ รับทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

  ๑.๒.๓   เร่ืองแจ้งจากผู้อาํนวยการสถาบันวจิยัและพฒันา 
           ๑.๒.๓.๑   เร่ือง  การลงนามความร่วมมือทางด้านการวจิยัและพฒันา  

              (ด้านยางพารา) 
   

          ตามท่ีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพฒันา  
ไดจ้ัดโครงการความร่วมมือการวิจยัด้านยางพารากบัสถาบันนานาชาติ เม่ือวนัท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือดา้นการวิจยัยางพาราหรือดา้นอ่ืน ๆ และเปิดโอกาสใหก้บั
มหาวิทยาลยัทกัษิณในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกการวิจยัดา้นยางพาราในระดบันานาชาติ หน่วยงานภายนอกท่ีเขา้ร่วม 
ประกอบดว้ย 

๑. Heavea Research Platform in Partship (HRPP) 
๒. Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Development (CIRAD) 
๓. Institute of Research for Development (IRD) 
 

ซ่ึงผลการประชุมร่วมกนัในคร้ังนั้น ไดจ้ดักิจกรรมต่อเน่ือง ดงัน้ี 
๑. การจดังานประชุมวิชาการนานาชาติ : 2014 International Conference Rubber  

เม่ือว ัน ท่ี  ๒๘ -๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัท ลุง  ซ่ึ งเป็นกิจกรรมหน่ึง 
ในงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๗ และมีวตัถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
ดา้นการวิจยัยางพารา เปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นยางพาราและดา้นอ่ืน รวมทั้งรับฟังแนวทาง
และโอกาสการพฒันางานดา้นยางพาราเพ่ือรองรับการแข่งขนัในยคุประชาคมอาเซียน 

๒. กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางดา้นการวิจยัและพฒันา (ดา้นยางพารา)  
ระหว่างมหาวิทยาลยัทักษิณ และ CIRAD เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือสร้างความร่วมมือและความ
เขม้แขง็ดา้นการวิจยัยางพารา 
 

    ในการน้ี  สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการขยายผลความร่วมมือดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 
มต ิ รับทราบ  

 
 
 
 
 



 ๘

           ๑.๒.๓.๒   เร่ือง  แจ้งค่า Thai Journal Impact Factors ประจาํปี ๒๕๕๖  
                                                                              ของวารสารปาริชาต 
 

                ตามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันา ไดรั้บทาํหน้าท่ีกองบรรณาธิการวารสารปาริชาต  
ซ่ึ งเป็นวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีจะลงตีพิมพ์บทความวิจัย /วิชาการ  ทางด้านสังคมศาสตร์  
ต่อจากฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้ งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และไดเ้ร่งการออกพิมพ ์
วารสารให้ทันเวลา บัดน้ี  วารสารฉบับดังกล่าวกําลังดําเนินการเล่มฉบับปีท่ี  ๒๗ /๒  (ตุลาคม  ๒๕๕๗ - 
เมษายน ๒๕๕๘) ซ่ึงเป็นการจดัทาํเล่มท่ีเป็นปัจจุบนัแลว้ พร้อมน้ี ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre : TCI) ได้ประกาศค่าดัชนีการอ้างอิงสารสาร  (Impact Factors) ประจําปี  ๒๕๕๖  
ของวารสารปาริชาต เท่ากบั ๐.๐๓๙ ซ่ึงเป็นพฒันาการท่ีดีและเป็นฐานสําหรับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
ในการน้ี สถาบันวิจัยและพฒันา เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบในการประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงาน บุคลากร  
หรือบุคคลภายนอกใหไ้ดรั้บทราบ และร่วมส่งบทความลงตีพิมพต่์อไป 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 

 
มต ิ รับทราบ  

 
           ๑.๒.๓.๓   เร่ือง  การได้รับคดัเลือกตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง 

                ความต้องการพฒันาประเทศ กลุ่มเร่ืองนวตักรรมเพ่ือสังคม   
                และชุมชนของ สกว. 

   

          ตามท่ี มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดส่้งขอ้เสนอโครงการบริหารจดัการนํ้ าแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มนํ้ าอย่างย ัง่ยืน  กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม  – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง  
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ในประเภททุนวิจยัมุ่งเป้าตอบสนองความตอ้งการพฒันาประเทศ 
กลุ่มเร่ืองนวตักรรมเพ่ือสังคมและชุมชน (ทุนวิจยัมหาวิทยาลยั) ปี ๒๕๕๗ ซ่ึงผลปรากฎว่า โครงการวิจยัจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับคัดเลือก  เป็น  ๑ ใน  ๙  โครงการ จากผู ้เสนอทั้ งหมด  
๑๙ โครงการ สําหรับงบประมาณเป็นลักษณะการร่วมทุน (Co-funding) ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนหน่วยงานละ ๒.๕ ลา้นบาท สําหรับการเร่ิมดาํเนินงานโครงการวิจยัประมาณช่วงตน้ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ โดยในช่วงแรก สกว. จะร่วมลงพื้นท่ีเพ่ือหาขอ้มูลและคน้หาโจทยว์ิจยัภายในประเด็นท่ีกาํหนดร่วมกบั
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงจะตอ้งเรียนเชิญนกัวิจยัในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมเป็นทีมวิจยัดว้ย 

 
 



 ๙

ในการน้ี สถาบนัวิจยัและพฒันา เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและประชาสัมพนัธ์บุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือทราบต่อไป 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓) 

 
มต ิ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวยีนพจิารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบด ีผู้อาํนวยการ  
                                       และผู้บริหารระดบัสูง คร้ังที ่๗/๒๕๕๗  เม่ือวนัจนัทร์ที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดับสูง  
คร้ังท่ี  ๗ /๒๕๕๗  เม่ือว ันจันทร์ ท่ี  ๑๘  สิ งหาคม  ๒๕๕๗   และได้แจ้ง เวียน พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม  โดยกาํหนดใหแ้จง้ผลการพจิารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มต ิ รับทราบ  
 
 

 

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองพจิารณา 

๔.๑   เร่ือง   กรอบแนวคิดเบ้ืองต้นเกีย่วกบัการบริหารกลุ่มบูรณาการวชิาการ (Academic Cluster)  
                   ศูนย์พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC) 

 

  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มีการปรับการจัดการการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ 
(Academic Cluster) ออกเป็น 3 โครงการ ดงัน้ี 

๑. โครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. โครงการทกัษิณถ่ินยติุธรรม 
๓. โครงการศูนยพ์ทัลุงศึกษา 
 
 
 
 



 ๑๐ 

เพ่ือให้การบริหารจดัการกลุ่มบูรณาการวิชาการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินโครงการ จึงมีความจาํเป็นตอ้งทําความเขา้ใจและรับฟังขอ้เสนอแนะในการดําเนินงาน 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง จึงไดจ้ดัทาํกรอบแนวคิดเบื้องตน้เกี่ยวกบัการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ 
(Academic Cluster) โครงการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC) ข้ึน 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั  เสนอที ่ประชุมเพื ่อพ ิจารณาให ้ความเห็น 
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC) 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑. ควรเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ TDC เป็น คณบดีหรือผูแ้ทน โดยให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีระดบัมหาวิทยาลยั และตอ้งทาํงานเชิงรุก 
๒. ควรกาํหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดบั คือ คณะกรรมการอาํนวยการ และมีคณะกรรมการยอ่ย

เพ่ือการขบัเคล่ือนการทาํงานเชิงปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 
 

มต ิ  
๑. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๒ ระดบั คือ คณะกรรมการ 

ดาํเนินงาน TDC และคณะกรรมการกลุ่มย่อย สําหรับคณะกรรมการดาํเนินงาน TDC ให้มีตวัแทน
ของคณะกรรมการกลุ่มยอ่ย ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะตามความ
เหมาะสม 

  
๔.๒   เร่ือง   พจิารณาแบบประเมนิการจดัการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

  การประชุมสภาวิชาการ สมยัวิสามญั คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๗  เร่ือง พิจารณาหาแนวทางให้นิสิตเขา้ประเมินอาจารยผ์ูส้อนในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และมติ ดงัน้ี 
 

  ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
๑. ควรออกแบบระบบและแบบประเมินใหน่้าสนใจ ขอ้มูลมีประโยชน ์อาํนวยความสะดวก 

แก่ผูเ้ขา้ประเมิน 
๒. เม่ือปรับปรุงระบบและแบบประเมินแลว้ ควรมีการทดลองใช ้๑ ภาคเรียน เพือ่ประมวลผล

และใหมี้การประกาศก่อนใชม้าตรการตามแนวทางท่ี ๑ 
 



 ๑๑ 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางท่ี ๑ คือ “กาํหนดใหแ้จง้นิสิตหากไม่ประเมินอาจารยผ์ูส้อน
ในแต่ละรายวิชา จะไม่สามารถดูระดบัขั้นของรายวิชานั้น ๆ ในระบบสารสนเทศได”้ โดยมอบรองอธิการบดี
ฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั (รองศาสตราจารยเ์กษม อศัวตรีรัตนกลุ) หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งปรับปรุงแบบประเมิน
ทั้งระบบและแบบสอบถามก่อนให้นิสิตเขา้ใชร้ะบบประเมินผูส้อน ๑ ภาคเรียน ดูผลก่อนประกาศใชม้าตรการ
ตามแนวทางท่ี ๑ 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้แต่งตั้ งคณะทาํงานปรับปรุงแบบประเมิน 
การจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ข้ึน เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงการประเมินระบบการจดัการเรียน 
การสอน ดงักล่าว ทั้ งน้ี การประเมินการจดัการเรียนการสอน เช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน และตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระดบัความพึงพอใจของ
นิสิต ปีสุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบแบบประเมินการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. แบบประเมินไม่ควรมีเน้ือหามาก และซํ้าซอ้น 
๒. ขอ้ ๒  เพ่ิมเติมขอ้ความเพ่ือใหผู้ส้อนตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือการเรียนการสอนของนิสิต 
๓. ขอ้ ๓  ควรเพ่ิมเติมขอ้ความเพ่ือใหผู้ส้อนไดป้ฏิบติัตามท่ีแจง้ดว้ย 
๔. ขอ้ ๖  ปรับขอ้ความเพ่ือใหผู้ส้อนมีช่องทางและมีการใหค้าํปรึกษา 
๕. ขอ้ ๗  ควรเพ่ิมส่ือประกอบการเรียนรู้ 
๖. ขอ้ ๑๐ เปล่ียนแปลงข้อความ เป็น “ผู้สอนได้ชี้ให้เห็นประโยชน์หรือความสําคัญของ

รายวิชาท่ีเรียน” 
๗. ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา ควรรวบรวมผลการประเมินไปให้ส่วนงาน 

ท่ีรับผดิชอบ เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน  
๘. ควรมีการประเมินเน้ือหาหลกัสูตร ความทนัสมยั ความครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ของ

เน้ือหารายวิชา ความสามารถของผูส้อนในการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

  
มต ิ  

๑. เห็นชอบในหลกัการ แบบประเมินการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษาและวิจยั ปรับปรุงตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะตาม

ความเหมาะสม 
 



 ๑๒ 

๔.๓   เร่ือง   พจิารณา ร่าง ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัทกัษณิ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ 
                    มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ตามท่ี มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดให้มีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย การบริหารงานบุคคล 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  
สร้างผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย มีความคุ้มค่าและเป็นธรรม  และสนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
ใน มห า วิท ยาลัย ได้ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อ ย่ า ง เต็ ม ศัก ยภ าพ  โด ยยึดห ลัก คุณ ธรรมและจรรยา วิ ช า ชี พ  
ในการน้ี ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ขอ้ ๑๘ ขอ้ (๕) และ (๖) ไม่ควรระบุขอ้ความ “ตามความเห็นของแพทย์”  เสนอใหใ้ชค้าํวา่ 
“ตามหลกัเกณฑ์ท่ี กบม.กาํหนด” 

๒. ขอ้ ๓๓  การลาออกของพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งของมหาวิทยาลยั  
- ตดัขอ้ความในวรรคส่ี “อธิการบดมีอีาํนาจยบัยัง้การลาออกได้ไม่เกินเก้าสิบวัน” 
- ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งของมหาวิทยาลยั ท่ีมีความประสงค์

จะลงสมัครรับเลือกตั้ งเพื่อไปเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย ได้เข้ารับการสมัครการ
เลือกตั้ งในระดับการปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย  ทั้ ง น้ี  อาจใช้ข้อความตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

๓. ขอ้ ๔๘  องคป์ระกอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ 
- แกไ้ขขอ้ความในขอ้ ๔๘ ใหม่ ดงัน้ี 

“ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลยั 
ประกอบด้วย” 

- เพ่ิมองคป์ระกอบใหมี้รองอธิการบดี  เป็นกรรมการ 
- ตดัขอ้ความในขอ้ (๕) “ท่ีมิได้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการ” 
- ควรมีบุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล และต้องมีหน้าท่ีทางการ

บ ริหาร  ร่วม เป็นกรรมการ  เพ่ือสามารถช้ีแจงข้อมูลหรือเสนอความ เห็น ต่อ
คณะกรรมการได ้

 
 
 



 ๑๓

มต ิ  
๑. เห็นชอบในหลักการ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พิจารณาปรับปรุงตามขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม และนาํเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
 ๔.๔   เร่ือง   พจิารณา ร่าง ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัทกัษณิ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวทิยาลยั  
             พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ตามท่ี มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดใหมี้ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย การจดัระบบบริหารงาน 

ในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย การจดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลยัเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจของมหาวิทยาลยั ประหยดั และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการจดัตั้งมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ  
ในการน้ี ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. ขอ้ ๑๘  แกไ้ขขอ้ความ ดงัน้ี 
เดมิ  ...หรือเม่ือวาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานสาขาวิชาเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน... 
เป็น  ...หรือเม่ือวาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานสาขาวิชาเหลือนอ้ยกว่าหกสิบวนั... 

๒. ขอ้ ๓๓  องคป์ระกอบของคณะกรรมการประจาํส่วนงานอ่ืน 
- ไม่มีกรรมการซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัตาม

คาํแนะนาํของท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนงาน กรรมการโดยตาํแหน่งตาม (๒) และกรรมการ
ตาม (๓) เหมือนกบัในขอ้ ๒๔ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ยการจดัระบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะมีประโยชน์
ต่อการพฒันาส่วนงานอยา่งมาก 

- เสนอเพ่ิมเติม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายใน ให้มีจาํนวนไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจาํนวน
กรรมการโดยตาํแหน่ง และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จาํนวนไม่เกิน ๓ คน  
หากมีความจาํเป็นส่วนงานอาจเสนออธิการบดีแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัร่วม
เป็นกรรมการไดอี้ก ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาจาํนวนตามความเหมาะสม  

- ควรปรับใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการดว้ย 



 ๑๔ 

 
๓. ข้อ ๓๔   การออกประกาศของส่วนงาน ให้เป็นอาํนาจของกรรมการประจาํส่วนงาน 

ในฐานะประธานกรรมการ และต้องระบุให้ชัดว่ามีเร่ืองใดบ้างเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานดาํเนินงานภายในส่วนงาน เป็นตน้ หรือ อาจปรับปรุงขอ้ความว่า “พิจารณาวาง
ระเบียบและออกประกาศท่ีเป็นการบริหารภายในส่วนงานน้ันเพ่ือการดาํเนินงานภายใน
ส่วนงาน หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั” 

๔. ตดัขอ้ความ “ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” ในอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการประจาํ
ส่วนงาน 

๕. ข้อ  ๓๕  ให้ปรับปรุงข้อความตามข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย  
การจดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑  

๖. ขอ้ ๓๖  เพ่ิมเติมขอ้ความ “ตามท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนด” 
๗. เสนอใหห้วัหนา้ส่วนงานอ่ืน มีฐานะเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการประจาํส่วนงาน

เช่นเดียวกบัส่วนงานวิชาการ 
 
มต ิ  
๑. เห็นชอบในหลักการ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานใน

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พิจารณาปรับปรุงตามขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม และนาํเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
๔.๕   เร่ือง   พจิารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 
 
ตามท่ี ฝ่ายแผนงาน  ได้ดําเนินการจัดทํา ร่าง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ซ่ึงไดป้รับปรุงจากการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนงาน หวัหนา้ฝ่าย/งาน 
และเจ้าหน้าท่ีวิ เคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน  ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นมา  
ในการน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั เสนอท่ีประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗  

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 

 
 
 
 



 ๑๕

 
  ท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

๑. จุดยนืการพฒันาของมหาวิทยาลยั ๑๐ ปี 
- ขอ้ ๑  ควรตดัขอ้ความ “ความเป็นเลิศ” และให้นาํไประบุในขอ้ ๖ และเขียนขอ้ความ

ในข้อ ๑ ให้เช่ือมโยงถึงการเปิดสาขาวิชาให้คลอบคลุมสาขาวิชาหลกั เพ่ือให้เป็น
มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  

- ขอ้ ๑ ทกัษะสากล อาจมุ่งเนน้โดยใชต้น้ทุนท่ีมหาวิทยาลยัมีอยูแ่ลว้ เช่น ดา้นศิลปวิทยาการ 
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 

- ขอ้ ๔  การจดัการศึกษาต่อเน่ือง ควรเป็นจุดยืนให้ทุกส่วนงานตอ้งดาํเนินการร่วมกนั 
ทั้งน้ี อาจปรับปรุงขอ้ความเพ่ือส่งเสริมให้ทุกส่วนงานจดัการศึกษาต่อเน่ือง และค่อย
กล่าวถึงวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา 

- ขอ้ ๖ เพ่ิมการพฒันาความเป็นเลิศใน ๔ ดา้นตามขอ้ ๑  
- ขอ้ ๗ เสนอตดัขอ้ความ “การพ่ึงพาตนเอง”  
- ตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่า มหาวิทยาลยัทกัษิณ จะเป็นมหาวิทยาลยัรับใชส้งัคมและชุมชน

ทอ้งถ่ินในภาคใต ้เพ่ือใหเ้ห็นสถานะทางสงัคม 
๒. เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

- ขอ้ ๑ เสนอแกไ้ขขอ้ความเป็น “มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีเป็นคนดี มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ
และทักษะสากล สามารถนาํศิลปวิทยาการไปรับใช้สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญา
และสันติสุขท่ียัง่ยืน” 

- ข้อ ๕  การกาํหนดให้มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ จะครอบคลุมทุกส่วนงานหรือไม่ 

๓. หน้า ๕๐  กลยุทธ์ ๔ .๒  ข้อ (๕) ควรปรับปรุงข้อความ เป็น “จัดบริการวิชาการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องมสุลิม” 

๔. หนา้ ๗๑  กลยทุธ์ ๖.๓  แกไ้ขขอ้ความในขอ้ ๑ เป็น “กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พรีคลินิก 
(Preclinical Science)”  และ “การจดัตั้งสาขาวิชาแพทยศาสตร์” 

 
มต ิ  
๑. เห็นชอบในหลกัการ ร่าง แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั ปรับปรุงตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ

ตามความเหมาะสม 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๕   เร่ืองอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 



 ๑๖

 
เลกิประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศส์ันติ) 

                     เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
                         ผูช่้วยเลขานุการ   
                   ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
                หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                             เลขานุการ   
                ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


