
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันจันทรท์ี่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร         
 (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย       
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๙. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์         

 (อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๑๗.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๘.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

 (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์) 
๑๙.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน       
       (นายไพฑูรย์ ทองสม...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๒๐.  ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๒๑.  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
       (อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ ปัทมานนท์...ปฏบัิติหน้าท่ีแทน) 
๒๒.  ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๓.  ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๔.  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช  คีรีรัฐนิคม...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๒๕.  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
    (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๖.   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
๒.  นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรัตน์  นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  นางสาวฉัตรปวีณ์  รูปประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  อธิการบดี ในฐานะประธานท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจง้จากประธาน 

  ๑.๑.๑   เรื่อง  การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากสระ จังหวัดพัทลุง 
 

   ประธานกล่ าวขอบคุณ ผู้ บ ริหารสํ าหรับการร่วม เป็ น เจ้าภาพทอดกฐินสามัค คี  
ประจําปี ๒๕๕๗ เพ่ือสร้างมณฑปและศาลาคู่เมรุ เม่ือวันอาทิตย์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปากสระ หมู่ที่ ๑๐ 
ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

   ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หากเป็นการจัดกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย  
ควรจัดทําคําสั่งแต่งต้ังบุคคลเพ่ือกําหนดภาระหน้าท่ี และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้ท่ัวถึง 

 
มติ รับทราบ  

 
 

  ๑.๑.๒   เรื่อง   การเตรียมการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  
                                              ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ลงสู่การปฏิบัติ 

   
                  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๐  ปี  พ .ศ . ๒๕๕๘  – ๒๕๖๗  

อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ขอให้ฝ่ายแผนงาน นําค่านิยมหลัก/วัฒนธรรม
องค์กร บรรจุในแผนดังกล่าว ส่วนการเตรียมแผนลงสู่การปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมการต้ังแต่ผู้บริหารระดับ 
รองอธิการบดี เพ่ือกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวบ่งช้ี ในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหัวหน้าส่วนงาน ต้องไปตรวจสอบ 
แผนงาน  โครงการที่ เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้เตรียมการดําเนินงาน  รวมทั้ ง เชิญผู้ เก่ียวข้องมาประชุมและ 
ร่วมระดมสมองในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน  

 

        ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรกําหนดให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

เพ่ือเป็นการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตครู  
รวมทั้งจัดบรรยากาศของหอพักให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๒. ควรปรับบทบาทของสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้โดดเด่นเพ่ิมขึ้น  
๓. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการเรื่อง เวลา สาระ กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ  

หากมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทุกส่วนงาน 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 



 ๔

- เกิดการดําเนินงานในเชิงบูรณาการกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster) ท่ีเด่นชัด 
- งบประมาณจะลดน้อยลง 
- มีโครงการท่ีชัดเจน 
- ชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

 
มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย หารือการเตรียมการจัดทําแผนร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  
 
  ๑.๑.๓   เร่ือง   พิธีเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ในวันจันทร์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับการ
สนับสนุนระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ทีคิวเอ็ม (TQM) อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ทั้งน้ี ผู้บริหาร
สามารถ Download โปรแกรมสร้างสุขได้ทางโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลภายในโปรแกรม จะมีข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร Multimedia จํานวนมาก จึงเชิญชวนผู้บริหารร่วมใช้งานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว  

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 

  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๑.๑  เร่ือง   ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 

นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้สอบถามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
อาคารคณ ะเทคโน โล ยีและการพัฒนาชุมชน  เม่ื อ วันที่  ๑๗  ตุ ลาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึ ง ได้ รับการ ช้ีแจงว่า  
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้พยายามติดต่อกับบริษัทผู้รับจ้าง เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
และได้มีการประชุมร่วมกัน เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอเงื่อนไขให้กับบริษัทผู้รับจ้าง 
จํานวน ๒ ประเด็น คือ ให้บริษัทพิจารณาตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานต่อไป และหากยินยอมจะต้องเสียค่าปรับให้กับ
ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข หากยอมรับเงื่อนไขทั้ง ๒ ข้อดังกล่าว ให้ดําเนินการจัดทําแผนการทํางานให้ชัดเจน  
ปรากฎว่า บริษัทผู้รับจ้างได้จัดทําหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือยืนยันการทํางาน 
ยินยอมเสียค่าปรับ และจัดทําแผนมาให้มหาวิทยาลัย ซ่ึงรายละเอียดจะมีการประชุมหารือกันต่อไป 

 

มติ รับทราบ  
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๑.๒.๑.๒  เรื่อง   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔๒  
                     รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการนี้ จึงเชิญชวน
ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชมุชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
๑.๒.๒.๑  เรื่อง   โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารอบการคัดเลือกจาก 
                        มูลนิธิรากแก้ว 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  
ได้ส่งโครงการของนิสิต ช่ือ โครงการปลูกชุมชน ร่วมปลูกป่ารักษาห้วย ช่วยลดภัยพิบัติ คืนถิ่นอาศัย ปลาดุกรําพัน 
ไปยังมูลนิธิรากแก้ว ซ่ึงเป็นโครงการที่นิสิตทํางานรับใช้สังคม แก้ปัญหาชุมชน เป็นการส่งเสริมนิสิตได้ลงไปเรียนรู้ 
นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ผลปรากฎว่า โครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบ ๖ สถาบัน จาก ๖๕ สถาบัน ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการถ่ายทํา และจะมีการออกอากาศ 
ทางสถานีโทรทัศน์ในเครือเนช่ัน Now ๒๖ ในวันเสาร์ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในการนี้ จึงเชิญชวนผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับชมรายการดังกล่าว เพ่ือจุดประกายให้นิสิตได้ทํางานร่วมกับชุมชน 

 

มติ รับทราบ และควรส่งข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และนิสิตได้รับทราบและชมรายการดังกล่าว 

 
  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

๑.๒.๓.๑  เรื่อง   ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan Management System) 
 
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan Management System) 

ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการจัดเก็บข้อมูล บริหารจัดการ ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและรายงาน 
สรุปภาพรวมของโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบ เป็น ๓ กลุ่ม 
คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต โดยจะมีการจัดอบรม
ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ระบบดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการจัดทําแผนงาน
ท้ังมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงไปยังส่วนงานต่าง ๆ  
 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๓.๒  เรื่อง   ระบบ e-Conference 
 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ดําเนินการพัฒนาระบบ  e-Conference  เนื่ องจากระบบ 
teleconference ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ระบบดังกล่าว สามารถประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทางเว็บไซต์ มีข้อดี คือ ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรม สามารถเช่ือมต่อได้หลายจุด หากส่วนงานใดมีความสนใจในการใช้
งานสามารถติดต่อได้ท่ีสํานักคอมพิวเตอร์ 

 
มติ รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอ้ํานวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑   เร่ือง   พิจารณาทบทวนงบประมาณสนับสนนุโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ถอนวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้มีการพิจารณาทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยมีรายละเอียดโครงการบริการวิชาการฯ ประเภทพิเศษ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย โครงการเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๘ โครงการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนําเสนอผลงานวิจัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ และโครงการทักษิณวิชาการ ปี ๒๕๕๘ ในการน้ี จึงเสนอพิจารณาทบทวนการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)  

 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. บางโครงการ ต้องพิจารณาทบทวนว่าจะสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้หรือไม่ หากไม่สามารถ
ยกเลิกได้ จะต้องมีวิธีบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น และต้องมีการประเมินผลอย่าง
จริงจงั  

๒. โครงการบริการวิชาการท่ีนําเสนอ เคยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับหน่ึงแล้ว 
เห็นควรให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

๓. ควรเสนอสัดสว่นการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับในแต่ละกลุ่ม 
๔. การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ีมีช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อาจทําให้

มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
๕. โครงการเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครัง้ท่ี ๑๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ควรแสดงข้อมูลผลการดําเนินการที่ผ่านมา เช่น ค่าใช้จ่าย รายได้ แนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- โครงการเกษตรแฟร์  เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แต่ต้อง
ปรับระบบการบริหารจัดการใหม่โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
และกิจกรรมภาคบันเทิง เพ่ือไม่ให้ส่วนงานจัดให้มีหลากหลายมากเกินไป ควรกําหนด
เป็นเฉพาะเร่ือง ซ่ึงจะสามารถลดงบประมาณลงได้ 

- การจัดกิจกรรมบางโครงการ ถึงแม้จะไม่เห็นผลกําไรเป็นจํานวนเงินอย่างเป็นรูปธรรม  
แต่มหาวิทยาลัยจะสามารถได้ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพและความเช่ือม่ันต่อสังคม  
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- มหาวิทยาลัย มีความต้องการให้รูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ มีลักษณะเหมือนกับ 
การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติท่ีผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมาร่วมจัด
กิจกรรม และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก เพ่ือให้มีรูปแบบตาม
งานวันเกษตรแห่งชาติ อาจต้องมีการทํากิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกัน 

 

๖. โครงการทักษิณวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา 
- การจัดงานทักษิณวิชาการ จะมีกิจกรรมที่หลากลาย อาทิ การจัดประกวด แข่งขัน  

ซ่ึงจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน ส่วนการอบรม สัมมนา อาจมีกลุ่มเป้าหมายจํานวนน้อย  
ถ้าเพ่ิมกิจกรรมให้มีความเข้มข้นขึ้น กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ต้องจัดการอบรมให้มาก 
มีประเด็นการจัดงานเฉพาะในแต่ละปี จะสามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมได้
เป็นอย่างดี 

- หากจัดงานเกษตรแฟร์ งานทักษิณวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกัน และใช้สถานท่ีเดียว จะสามารถลดงบประมาณได้เป็น
จํานวนมาก และจะทําให้มีคนมาร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

- โครงการดังกล่าว ยังไม่มีการประเมินผลอย่างชัดเจน  
- โครงการเกษตรแฟร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถจัดร่วมกันได้ และให้จัด

ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

๗. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๒๕ ประจําปี ๒๕๕๘ 
- ควรจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของ 

                มหาวิทยาลัย 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการในปีท่ีผ่านมา มีสัดส่วนบุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอก  

ซ่ึงเป้าหมายของการจัดโครงการ มีความต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมจํานวนมาก 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการประชุมระดับชาติ 

- สัญญาตอนท้ายของการขอทุนวิจัย ได้กําหนดไว้ว่า เม่ือเสร็จสิ้นการทําวิจัย จะต้องนํา
ผลงานวิจัยมานําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัย หากไม่จัด
กิจกรรมดังกล่าว จะต้องแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวด้วย 

- งานประชุมวิชาการะดับชาติ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอ
ผลงานเพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา และยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
เป็นเวทีท่ีนักวิจัย นักวิชาการ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  

- เสนอให้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง 
หมุนเวียนสลับกัน และรวมงานทักษิณวิชาการเข้าด้วยกัน โดยกําหนดประเด็นหลักของ
กิจกรรมให้ชัดเจน และจะสามารถดึงดูดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมได้มากข้ึน 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบางรายการ ไม่มีความจําเป็น สามารถปรับลดได้ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือกระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น แต่ให้ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ด้านอ่ืนแทน 

- การจัดประชุมวิชาการ สามารถตอบสนองตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยได้หลายข้อ 
- การจัดประชุมวิชาการ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารจัดการใหม่ ไม่จําเป็นต้องเน้น

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ อาจเป็นกลุ่มเล็ก เน้นประเด็นท่ีสําคัญ ตอบโจทย์สังคม และได้
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพจริง  

- การเปิดบ้าน  (Open House) เป็นสิ่ งที่ ดี  อาจจัดในช่วงปิดเทอม โดยไม่ต้องเสีย    
งบประมาณจํานวนมาก ส่วนกิจกรรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นกิจกรรม 
ท่ีสําคัญ สามารถกําหนดให้มีกิจกรรมภาควิชาการ และมีกิจกรรมภาคบันเทิงในภาคคํ่า    
ตามวันที่กําหนด 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กําหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา ในเดือนกันยายน  
หากนําโครงการดังกล่าวมาจัดท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ จะสอดคล้องกับการจัดงานทักษิณ
วิชาการได้  

 

มติ   
 มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ไปพิจารณาหารือในการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการบริการวิชาการต่อไป 
 

๓.๒   เร่ือง   การพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณโดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ) ได้กําหนดค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ THAKSIN T : Trustworthiness (ความน่าเช่ือถือน่าไว้วางใจ) H : Holistic conception 
(การสร้างแนวคิดแบบองค์รวม) A : Altruism (การคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน )  
K : Knowledge - based approach (การคิดและทําบนฐานความรู้) S : Self : sufficiency (การพ่ึงพาตนเอง 
บนหลักความพอเพียง) I : Indigenous development (การพัฒนาจากภายใน) N : Network and cooperation 
(เครือข่ายและความร่วมมือ) เน่ืองจาก ค่านิยมหลัก เป็นสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความสําคัญ 
และมีความเช่ือร่วมกันว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนด  
ค่านิยมหลักจะช่วยให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็น  
“วัฒนธรรมองค์กร” ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร 
มีส่วนร่วมในการกําหนดค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ) ได้ขอยกเลิก 
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงได้กําหนดไว้ช่วงการสรรหาอธิการบดี และในการประชุม คณบดี ผู้อํานวยการ 
และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติ  



 ๑๐

๑. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนงานฝ่ายงานดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก 
(Core Value) มหาวิทยาลัยทักษิณข้อ ๑ โดยร่วมกําหนดคําสําคัญ (keyword) ท่ีควรอยู่ใน
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนไม่เกิน ๓ คํา/หน่วยงาน พร้อมคําจํากัดความ 
หรือคํ าอ ธิบาย  และจัดส่ งให้ ฝ่ ายบริห ารกลางและท รัพยากรบุคคลภายใน วันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล อธิบายความหมายของค่านิยมหลัก
ในหนังสือที่จัดส่งถึงคณะ ฝ่าย งาน นั้น  

 
ในการน้ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการให้หน่วยงานร่วมกําหนดคําสําคัญ 

(keyword) ท่ีควรอยู่ในค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนไม่เกิน ๓ คํา/หน่วยงาน พร้อมคําจํากัดความ 
หรือ คําอธิบาย และจัดส่งให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลภายในวัน ท่ี  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๗  
ซ่ึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้สรุปคําสําคัญ (keyword) ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งท่ี ๓๒๔๒/๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยส่วนงาน พร้อมท้ังกําหนดคําอธิบายและ
พฤติกรรมท่ีสะท้อนค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒) 

 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรกําหนดหัวข้อ เป็น ค่านิยมหลัก / วัฒนธรรมองค์กร 
๒. ค่านิยมหลักบางข้อ มีความซํ้าซ้อนและสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์และระบบการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย เช่น ปัญญา (ปรัชญา)  มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี (ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย)   
นําพาสังคม (วิสัยทัศน์)   

๓. ลักษณะการกําหนดคําในค่านิยมหลักข้อท่ี ๑-๓ และ ข้อท่ี ๔-๖ มีความแตกต่างกัน  
โดยค่านิยมหลักในข้อ ๑-๓ มีลักษณะกําหนดเป็นคํา ส่วนในข้อ ๔-๖ มีลักษณะกําหนดเป็น
การขยายความ 

๔. การกํ าหนดค่ านิยมหลัก โดยใช้ ช่ือ ย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  TSU ตาม ท่ี 
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอ จะมีความครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมุ่งก้าวไปสู่สากล 

๕. แก้ไขข้อความในพฤติกรรม/คุณลักษณะของ “ปัญญา” ดังน้ี 
เดิม  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์.... 
เป็น  คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์...  



 ๑๑

๖. เสนอให้เพ่ิมเติมคําว่า “เสียสละ” ในพฤติกรรม/คุณลักษณะของค่านิยมหลัก “มุ่งผลลัพธ์ที่ดี” 
โดยเสนอใช้คําว่า “มุ่งม่ัน ทุ่มเท และเสียสละ” เน่ืองจาก คําว่า “เสียสละ” จะมีความหมาย 
ท่ีแตกต่างกับคําว่า “มุ่งม่ัน” หรือ “ทุ่มเท” เพ่ือเน้นการมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

๗. ข้อความในความหมาย และพฤติกรรม/คุณลักษณะของค่านิยมหลัก “ มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี”  
ไม่สอดคล้องกัน 

๘. ควรเพ่ิมข้อความ “การปฏิบัติงานให้สําเร็จ” ในพฤติกรรม/คุณลักษณะของค่านิยมหลัก  
“มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี” 

๙. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมบุคคลในองค์กรเพ่ือร่วมขับเคลื่อนให้เกิดค่านิยมหลักให้เป็นรูปธรรม 
มติ   
เห็นชอบค่านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ

ทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมตามความเหมาะสม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เร่ือง   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ (Tell Me More)  
        สําหรับบคุลากรและนิสิต 
 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความสําคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังน้ี 
"มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ท่ีผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน บริการวิชาการและวิจัย เพ่ือรับใช้สังคม
ท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ย่ังยืน" ท้ังน้ี ในด้านการจัดการศึกษา 
ได้มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณ์ในอัตลักษณ์ 
รองรับความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพ้ืนท่ีในชุมชนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้ และมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ด้านการผลิตครู อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงาน
ทางเลือกรองรับความต้องการในพ้ืนท่ี และการเปิดประชาคมอาเซียนผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี 
ประเทศ และระหว่างประเทศ ท้ังน้ี จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตร สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานมุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชน ก้าวทันโลก และการสร้างระบบการบริหารขีดความสามารถและความ
เช่ียวชาญของคณาจารย์ รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในระดับสากล ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ โดยการเตรียมความพร้อม
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงได้กําหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ (Tell Me More) ขึ้น เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
การปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๑๒

  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรปรับลดงบประมาณในการจัดทําเอกสารให้น้อยลง 
๒. ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นิสิตเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นโดยการระบุในโครงการว่าสามารถเช่ือมโยง

กับกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน  
๓. ควรปรับลดผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) ในระดับ Beginner ให้ตํ่าลง 

และเพ่ิมการวัดพัฒนาการในการเรียน 
 

มติ  
๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน  Tell Me More  

สําหรับบุคลากรและนิสิต และเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณค่าลงทะเบียนของบุคลากรและนิสิต 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล) ปรับปรุงตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมตามความเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอื่น ๆ  
  ๕.๑   เร่ือง   การเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
   

  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หารือการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึงได้รับการช้ีแจงว่า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทําหนังสือขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ซ่ึงกําลังรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากสํานักพระราชวัง  

 
 มต ิ รับทราบ 
 

  ๕.๒   เรื่อง   การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนินธ์และการแสดงกีตาร์คลาสสิก  
                                      โดย Hucky Eichelmann 
 
       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้บริหาร ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
(กีตาร์คลาสสิค) และการแสดงกีตาร์คลาสสิกโดย Hucky Eichelmann ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
มติ รับทราบ 



 ๑๓

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                       เลขานุการ   
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


