
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันจันทรท์ี่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ        

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง       

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์     

(อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศริิสาธิตกิจ) 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

(อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 

(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน) 
๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       
      (อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
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๑๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      
      (อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ) 
๑๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศกัด์ิ  คชภักดี) 
๑๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์) 
๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๒๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๒๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว) 
๒๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
๒๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๒๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (นายอนุสรณ์  กะณะศิริ...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๘. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธ์ุ) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล    ติดภารกิจอ่ืน   

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ ์ คล้ายวิตภัทร) 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       ติดภารกิจอ่ืน  
  (อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๗. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๘.   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ติดภารกิจอ่ืน  
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  ว่าที่ร.ท.จิรัฐตกาล นิลเอสงค ์  นักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานทีป่ระชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

๑.๑.๑   เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรและการจัดองค์กร 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวัฒนธรรมองค์กรและการจัดองค์กรจากการศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยในยุโรป จํานวน ๔ สถาบัน ดังน้ี 
- E’cole 42  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีจุดเด่น คือ จัดการศึกษาโดยไม่มีอาจารย์  

มีเป้าหมายในการผลิตนักเขียนซอฟต์แวร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ปีละ
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ผู้ เรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน มีการจัดสรรที่พักให้ผู้ เรียน 
ทําให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเองให้ประสบความสําเร็จ ในแต่ละโครงงาน 
จะร่วมกันทํางานเป็นทีม การประเมินผลใช้แบบ Gamification   
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- University of Hiedelberg เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน มีบุคคลที่ได้รับรางวัล
โนเบล จํานวน ๕๖ คน มีคติหลักของมหาวิทยาลัย (Motto) คือ “Always Open” 
เปิดรับความคิดเห็นที่ต่างกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความรู้และปัญญา  

- Lugwig Maximillian University of Munich มีจุดเด่น คือ คณะวิทยาศาสตร์และ 
คณะแพทยศาสตร์  ศิษ ย์ เ ก่ าที่ มี ช่ื อ เสี ย ง  เ ช่น  Max Karl Ernst Ludwig Planck  
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖ เป็นต้น และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รับรางวัล
โนเบล จํานวน ๔๒ คน 

- Technical University of Munich : TUM เป็นมหาวิทยาลัยเน้นด้านการวิจัย มีจุดเด่น 
เรื่องการจัดองค์กร เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคที่มีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ที่สําเร็จการศึกษา 
จะเป็นแพทย์ที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนักคิดค้นเครื่องมือทางการแพทย์  
ศิษย์เ ก่าที่มี ช่ือเสียง  คือ  Rudolf Christian Karl Diesel มีผู้ที่ ไ ด้รับรางวัลโนเบล  
จํานวน ๑๖ คน  

 
การจัดองค์กรในมหาวิทยาลัย 
๑. ระบบมาตรฐาน (ขณะที่องค์ความรู้แต่ละสาขายังมีไม่มาก) จึงใช้ระบบคณะและภาควิชา 

- ภาควิชาเป็นหน่วยงาน (หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารช้ันต้น) 
- ระบบบริหารเป็นแบบกระจายอํานาจ (ส่วนใหญ่กระจายอํานาจไปถึงหัวหน้าภาควิชา) 

๒. ความพยายามในการปรับเปลี่ยน (ขณะที่องค์ความรู้ข้ามศาสตร์มีมากและเป็นที่ต้องการมาก
ย่ิงขึ้น) 
๑)  ประเทศมาเลเซีย (ประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว) 

- เปลี่ยนเป็น School System 
- School เป็นหน่วยงานที่ใหญ่กว่าภาควิชาแต่อาจเล็กกว่าคณะ และไม่มีการแบ่ง

หน่วยงานย่อยภายใน 
๒)  ประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ ๒๕ ปีที่แล้ว) 

- จัดเป็นกลุ่มคณะ เช่น Science Group, Technology Group, Health Group 
- ลดทอนอํานาจของคณบดีบางส่วนไปเป็นอํานาจของหัวหน้ากลุ่มคณะ 

๓)  ประเทศนิวซีแลนด์ (ไม่ตํ่ากว่า ๘ ปีมาแล้ว) 
- นําคณะมารวมกันเ ป็น  College ทั้ งมหาวิทยาลัยมี  ๓  หรือ  ๔  College  

มีรองอธิการบดีเป็น Director ของ College 
- ลดทอนอํานาจของคณบดีบางส่วนไปเป็นอํานาจของ Director ของ College 
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๔)  ประเทศเยอรมัน (TUM) (หลายปีมาแล้ว) 
- ไม่มีคณะ บริหารโดย Department และ School ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับเดียวกัน 

และเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ 
- ให้อาจารย์ใน Departments และ Schools ไปทํางานร่วมกันใน Integrative 

Research Centers 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๑.๒   เรื่อง  การแก้ไขปัญหารายวิชาในวิชาชีพครูซํ้าซ้อนกับวิชาเอก 
 
       ด้วยมีรายวิชาบางรายวิชาในวิชาชีพครูเลือกซ้ําซ้อนกับวิชาเอก รวมท้ังการจัดทําหลักสูตร 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบเดิม มีรายวิชาเก่า และยังขาดการบูรณาการการเรียนรู้ เ พ่ือการวางแผนการสอน  
ดังน้ัน จึงเห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในกลุ่มดังกล่าว มาหารือร่วมกันก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
       ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการจัดทําหลักสูตรอย่างเร่งด่วนที่ผ่านมา อาจทําให้ม ี
บางรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก กลุ่มบูรณาการ และกลุ่มวิชาชีพครู มีเน้ือหาที่ซ้ําซ้อนกัน จึงเห็นควรนําประเด็นดังกล่าว
หารือต่อคณะกรรมการคุรุศึกษา  

 
มติ มอบฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องโดยด่วน 

 
 

๑.๑.๓   เรื่อง  การจัดเวทีให้คณาจารย์ได้พบปะเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 
ด้วยสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธรรมชาติของผู้ เรียนจึงเปลี่ยนไป  

การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความแปลกใหม่ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ดังน้ัน จึงเห็นควรให้มีการ
จัดเวทีพบปะระหว่างคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร สร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิด
การทํางานร่วมกัน  

 
มติ รับทราบ 
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  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง  หลักเกณฑ์และแนวทางในการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยง 
                            และการควบคุมภายใน 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลัง 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยึดข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ครอบคลุมทุกประเด็น  

ในการน้ี มติที่ประชุมได้กําหนดหลักการและแนวทางในการดําเนินงานการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลังต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
โดยได้มอบหมายผู้ รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนการบริหารความเ ส่ียง 
และการควบคุมภายใน ทั้งน้ี ฝ่ายแผนงาน จะทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการกํากับติดตามและ
รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 
๒.๑  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้    
       โดยรองอธิการบดีที่กํากับดูแลภารกิจที่เก่ียวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
       จะเป็นผู้ประเมินองค์ประกอบตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนการควบคุมภายใน 
๒.๒ ประเมินความเสี่ยง เพ่ือกําหนดประเด็นความเสี่ยง จากรายงานการประเมินผล 
      การควบคุมภายใน 
๒.๓ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ 
๒.๔ ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๕ กํากับติดตาม และประเมินผลแผนฯ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
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๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงาน โดยมีกระบวนการดังน้ี 
๓.๑  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้านตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้  
       โดยหน่วยงานสามารถกําหนดผู้ประเมินองค์ประกอบการประเมินภายใน    
       ตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนการควบคุมภายในตามบริบทงานที่เหมาะสมของ  
       หน่วยงาน 
๓.๒ ประเมินความเสี่ยงเพ่ือกําหนดประเด็นความเสี่ยง จากรายงานการประเมินผล 
      การควบคุมภายใน 
๓.๓ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่สําคญั 
๓.๔ ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓.๕ กํากับติดตาม และประเมินผลแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
      ภายในเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป 

   

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ 

๑.๒.๒.๑   เรื่อง  การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  
                                                     ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

   ตามท่ีฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเพ่ือให้นิสิต
ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒๒ หลักสูตร รวม ๖๘๔ คน และเพ่ือให้นิสิตได้นําเสนอ
ผลงานโครงการสหกิจศึกษาและคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่าย  
ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น  
โดยมีกําหนดจัดในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดการประกวดใน ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

๑. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
- การนําเสนอภาคบรรยาย 
- การนําเสนอภาคโปสเตอร์ 

๒. ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
- การนําเสนอภาคบรรยาย 
- การนําเสนอภาคโปสเตอร์ 
 



 ๘

๓. ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ แบ่งเป็น 
๒ รูปแบบ คือ 
- การนําเสนอภาคบรรยาย 
- การนําเสนอภาคโปสเตอร์ 

๔. ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา มี ๑ รูปแบบ คือ 
- การนําเสนอภาคบรรยาย 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

๑.๒.๓.๑   เรื่อง  ความก้าวหน้าในการจัดบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
                                ที่เน้นการส่งเสริมการทํางานของสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม 

 
สืบเน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการเปิด
ให้บริการเพ่ือทดลองระบบ ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัปดาห์ละ ๑ วัน และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งน้ี คณะฯ มีแผนการจัดเตรียมศูนย์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นิสิตพยาบาล
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการส่งเสริมการทํางานของสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม 
การดําเนินงาน 
คณะได้เปิดให้บริการศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ ทุกวันพุธเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สัปดาห์ละ ๑ วัน ซึ่งมีสมาชิกผู้สูงอายุมาใช้บริการประมาณ ๓๐ คน เป็นผู้สูงอายุจากตําบลบ้านพร้าว หมู่ที่ ๒  
หมู่ท่ี ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ซึ่งมีแนวโน้มมาใช้บริการเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากทางศูนย์ฯ มีบริการไปรับสมาชิกของศูนย์ 
ที่บ้าน โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดําเนินการโดยให้รถของมหาวิทยาลัยไปรับและใช้งบประมาณจาก
โครงการบริการวิชาการ และทางศูนย์ฯ มีแผนการจัดเตรียมศูนย์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นิสิตพยาบาล 
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดกิจกรรมการฝึกการเป็นผู้นํากิจกรรมในชุมชนของแกนนําผู้สูงอายุ
เพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกให้แกนนําผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพและบทบาทการเป็นผู้นํากิจกรรม  
ทั้งน้ีทางศูนย์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และมีกําหนดการในการให้บริการ รายละเอียดดังน้ี 

 



 ๙

รายละเอียดกิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ตรวจร่างกาย ช่ังนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะกาย-จิต บาสโลบ  

และอยู่กับลมหายใจด้วยความเมตตา 
     ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  การดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอการเสื่อมของสมอง 

        ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พัก 
        ๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.  การใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา/การใช้เทคโนโลย ี

         และการสื่อสาร 
         ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาวะผู้นําและการใช้ชีวิตในสังคม 

 
 รายละเอียดการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

วัน/เดือน/ป ี หมู่ที่ สถานทีจั่ดกิจกรรม 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๓ หอประชุมหมู่ที ่๓ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๘ หอประชุมหมู่ที ่๘ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒ หอประชุมหมู่ที ่๒ 
๒๖ มถิุนายน ๒๕๖๒ ๙ หอประชุมหมู่ที ่๙ 

 
  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ที่เน้นการส่งเสริมการทํางานของสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ถูกกําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่าย 
ไม่สามารถโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานอ่ืนได้ หากเป็นงบประมาณในแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จะสามารถโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานได้ 

๒. การดําเนินงานในโครงการที่นําเสนอเป็นตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย  
และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน จึงเห็นควรให้มีงบประมาณด้านวิจัยที่สนับสนุนโครงการ
ลักษณะดังกล่าว 

๓. การจัดต้ังศูนย์เป็นแนวทางในการบูรณาการศาสตร์ที่ดีมาก สามารถทํางานร่วมกันระหว่าง
คณะต่าง ๆ ได้ 

 
มติ รับทราบ 



 ๑๐ 

๑.๒.๓.๒   เรื่อง  การดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                  บ้านป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่าพะยอม ในการเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งฝึกให้แก่นิสิตพยาบาล เป็นหน่วยวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมด้านการพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม  
มีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย เพ่ือเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐาน 
และมีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติพยาบาลของนิสิตพยาบาลและนิสิตคณะอ่ืน ๆ เก่ียวกับ 

การดูแลเด็กปฐมวัย 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็น

หน่วยวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
๓. ให้บริการวิชาการเก่ียวกับการพยาบาลเด็กปฐมวัย 
๔. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรตามวิถีไทย 
 
การดําเนินงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดพัทลุง และได้รับความเห็นชอบการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ (งบพัฒนาจังหวัด) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง ให้ดําเนินการจัดโครงการดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณจํานวน ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม ได้ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมย่อย ดังต่อไปน้ี 

๑. กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้าย และการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น 
( Basic CPR)  ใน วันที่  ๑๖  กุมภา พัน ธ์  ๒๕๖๒  เ วลา  ๐๘ .๐๐ -๑๗ .๐๐  น .  
ณ หอ้งประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

๒. กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
๒.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน  
       ๒๕๖๒ 

๓. กิจกรรมโยคะสําหรับเด็กปฐมวัยเสริมสร้างพัฒนาทางกายและสมอง จัดขึ้นในวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ วันที ่๔ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

๔. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุ การเสริมสร้างความปลอดภัยและ 
การป้องกันการบาดเจ็บของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสําหรับผู้ปกครอง จัดขึ้นใน
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการป้องกันอุบัติเหตุ 
การเสริมสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บของเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสําหรับครูและพ่ีเลี้ยง จัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กระตุ้นพัฒนาการและเสริมโภชนาการ
ให้แก่เด็กปฐมวัย สําหรับผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๗. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กระตุ้นพัฒนาการและเสริมโภชนาการ
ให้แก่เด็กปฐมวัย สําหรับครแูละพ่ีเลี้ยง จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๘. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สําหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมการการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  กฎหมายน่ารู้กับฝ่ายนิติการ 
 

คดีปกครองที่นําเสนอเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่ศาลปกครองสูงสุด 
ได้นําหลักกฎหมายที่สําคัญ คือ หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติธรรมทางปกครอง มาวินิจฉัยในคดี ซึ่งหลักการน้ี 
มีสาระสําคัญที่ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวให้มีผลบังคับย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรม
ประเภทที่มีผลเป็นการทั่วไป คือ กฎ และนิติกรรมที่มีผลเป็นการเฉพาะรายเฉพาะกรณี คือ คําสั่งทางปกครอง 
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเก่ียวกับการมีผลย้อนหลังของ “กฎ” ในคดีน้ีว่า “การบังคับใช้กฎหมายน้ัน  
รัฐจะกระทําการได้ ก็ต่อเมื่อได้ประกาศให้บุคคลรับทราบถึงเน้ือหาของกฎหมายเพื่อที่ผู้อยู่ในบังคับจะได้ควบคุม 
การกระทําของตนเองให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นว่าน้ันและรัฐไม่อาจใช้อํานาจเพ่ิมเติมให้เป็นผลร้ายแก่บุคคล 
เกินกว่าผลทางกฎหมายที่มีอยู่ในขณะกระทําการได้”  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ 



 ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วน้ัน  
ปรากฎว่า ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  - ไม่มี - 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


