
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตบงกช  อาคารบรหิารและสํานักงานกลาง มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(รองศาสตราจารย์น้อม สังขท์อง) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย       
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

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

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์         
(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี)  

๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
       (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ     
  (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
       (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๑.   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจ    

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๒. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ติดภารกิจ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจ  
       (อาจารย์เทพรัตน์  จันทรัตน)์ 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ติดภารกิจ   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์     ติดภารกิจ 

 (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
 
 
 
 

 
 



 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  ศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ถึงแก่กรรม 
 

   ตามท่ี ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ถึงแก่กรรม เพ่ือเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงท่าน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีดําริจะจัดต้ังกองทุนภายใต้มูลนิธิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือให้ลูกศิษย์และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการจัดต้ังกองทุน จึงขอให้คณะ 
ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งลูกศิษย์และผู้ปฏิบัติงานของท่านเพ่ือทราบ  

 

มติ รับทราบ  
 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

๑.๒.๑.๑  เร่ือง   สถิติผู้เข้าใช้บริการสํานักหอสมุด  
 

        สํานักหอสมุด สรุปสถิติการเข้าใช้บริการแก่อาจารย์และนิสิต วิทยาเขตสงขลาและ 
วิทยาเขตพัทลุง ดังน้ี 

        ๑. สถิติผู้เข้าใช้บริการสํานักหอสมุด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ -๒๕๕๖ 
        ๒. สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์และนิสิตแต่ละคณะ ประจําปี 

     การศึกษา ๒๕๕๖         
        ๓. สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.จัดซ้ือให้ แยกตามช่ือฐานข้อมูล  

     ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒  เร่ือง   การเปิดให้บริการหนังสือบริเวณช้ัน ๔ สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  
 

         ขณะนี้ สํานักหอสมุด ได้เปิดให้บริการหนังสือในหมวดนิติศาสตร์ ราชกิจจานุเบกษา 
และคําพิพากษาของศาลฎีกา บริเวณช้ัน ๔ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้
บริการและรองรับการเข้ามาตรวจของเนติบัณฑิตสภาฯ 

 

มติ รับทราบ  



 ๔

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
 ๑.๒.๒.๑  เรื่อง   การจัดทําโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 
 

                   มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาโจทย์โครงการวิจัยตามการเสนอแนะของสถาบันวิจัย
และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ซ่ึงผลจากการประชุมร่วมกับจังหวัดพัทลุง เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมุ่งเน้น
การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง 

 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๒.๒  เร่ือง   การร่วมมือทางวิชาการกับ The Singapore Institute of  
                    Management (SIM) 
 

 The Singapore Institute of Management (SIM) ป ร ะ เท ศ สิ ง ค โ ป ร์  
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ๓ ส่วน  คือ ๑ ) SIM University  ๒ ) SIM Global Education  
๓) SIM Professional Development จากการนําผู้บริหารไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังกล่าว
ได้รับการต้อนรับอย่างดีมาก คาดว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ จะมีโอกาสได้ต้อนรับ SIM ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
เพ่ือจัดทําหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดทําโครงการแลกเปล่ียนนิสิตของคณะต่าง ๆ ร่วมกัน 
สําหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๒.๓  เรื่อง   การประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ 

         
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  มีประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการล่วงหน้าในเรื่องการร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงจะมีกิจกรรมท่ีต่าง ๆ ท่ีจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพ่ือทํางานร่วมกับ
เอกชน ชุมชน การบริหารทรัพย์สนิทางปัญญา การพัฒนาคน ห้องปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรม เป็นต้น 

 
มติ รับทราบ  

 
 

 



 ๕

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบด ีผูอ้ํานวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เร่ือง  พิจารณารูปแบบตราสัญลักษณ์สามมิต ิ
 

ด้วยมหาวิทยาลัย  จะกํ าหนดให้ มี พิ ธี อัญ เชิญธงและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในการน้ี ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการประสานด้านการออกแบบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการออกแบบ และการผลิต ท้ังนี้ อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการพิจารณา จํานวน ๓ รูปแบบ โดยตราสัญลักษณ์ ท่ีจะผลิตจะเป็นช้ินงานหล่อโลหะ
สามมิติ ขนาดกว้างประมาณ ๓๐ เซนติเมตร และสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร วางบนแท่นสูงจากพ้ืนประมาณ  
๑๒๐ เซนติเมตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์) 
เสนอที่ประชุมพิจารณารูปแบบของตราสัญลักษณ์ (แบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ หรือ แบบที่ ๓) และให้ข้อเสนอแนะ  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 
 
 
 



 ๖

  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การจัดทําตราสัญลักษณ์สามมิติ ควรพิจารณาถึงประโยชน์ของการใช้งาน ให้สื่อถึงสัญลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั การดําเนินการควรหล่อบรอนซ์ ซ่ึงรายละเอียดบางอย่างบนหัวมงกุฎ อาจมองไม่เห็น  
๒. เห็นควรปรึกษาการออกแบบกับศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านน้ี 
๓. การวางตราสัญลักษณ์บนเวที ต้องไปศึกษารายละเอียดบนเวที และไม่สงูกว่าพระพุทธรูป  

 
มติ  
๑. เห็นชอบรูปแบบตราสัญลักษณ์สามมิติ แบบที่ ๑ และให้ดําเนินการจัดทํา จํานวน ๒ ชุด เพ่ือจัดเก็บที่

วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง  
๒. ให้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์โดยปรับฐานรองให้สูงขึ้น เพ่ิมแกนจากฐานรองไปถึงรูปหนังสือ ให้มีช่ือ

มหาวิทยาลัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังด้านหน้าและด้านหลังของตราสัญลักษณ์ 
๓. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล หารือกับคณบดีและคณาจารย์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอื่น ๆ  

๕.๑   เร่ือง  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย  
ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทําให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการประกัน
คุณภาพ จึงจําเป็นต้องดําเนินการในบางเรื่องอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการประเมินคุณภาพหลักสูตร การกํากับ
ดูแลอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นต้น ทั้งน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องไปจัดทําบัญชีอาจารย์
ประจําหลักสูตรท้ังระบบ แต่ในขณะเดียวกันคณะต้องไปทําบัญชีของตนเองด้วยในเบื้องต้น ซ่ึงในอนาคตจะต้องมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES) มีบางสาขา
ท่ีน่าเป็นห่วง เพราะตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การคํานวณจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES) ควรพิจารณาตามภาระงานจริง  

หากเป็นรายวิชาของคณะใด ก็ควรให้เป็นค่าภาระงานที่คณะน้ัน รวมท้ังการคํานวณใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องสมเหตุสมผลกับความเป็นจริง  

๒. คณาจารย์ยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) 

 
มติ  
๑. รับทราบ และมอบฝ่ายแผนงาน ดําเนินการจัดทําจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES) ตามแบบ

เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ 
๒. มอบหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ศึกษาข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะ สามารถเสนอข้อคิดเห็นในภาพรวม เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
๕.๒   เร่ือง  การจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือท่ีประชุมเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหาร
จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงได้รับการช้ีแจงว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ท้ังกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือก ในหลักการจะนํารายวิชาท่ีสาขา/คณะ ดูแลมาไว้ที่ส่วนกลางท้ังหมด แต่ยังคงขอความร่วมมือ
คณาจารย์จากสาขา/คณะเช่นเดิม การเชิญชวนคณาจารย์จะต้องพิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือที่จะมาหารือและออกแบบ
รายวิชาร่วมกัน ให้ สอดคล้องกับ  GE Outcome ตามที่  สกอ .กํ าหนด จะมีคณะทํ างานมาสร้างทีมผู้ สอน  
โดยอาจไม่จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการ กําลังอยู่ในระหว่างการ
ออกแบบรูปแบบท่ีเหมาะสมว่าจะทํางานร่วมกับสาขา/คณะ อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย สําหรับการกํากับ
คุณภาพ ส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากรูปแบบการจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไปชัดเจน จะเชิญหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
มาหารือกันอีกครั้ง 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                       เลขานุการ   
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


