
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๖.๔๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา     

  (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๗. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๘. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๙. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

(อาจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู   

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตตนิรัตน...รักษาการแทน) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๑๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจันทร ศิริโชติ…ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๔. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน      

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๓. เจาหนาท่ีบริหารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารยศรุต  จุยมณี)  

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสุทัศนีย  ดีสมุทร  นักวิชาการ ฝายวิชาการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

    - ไมมี - 

 

 



 ๔ 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร 

                                                  องคประกอบท่ี ๑ (การกำกับมาตรฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑) 

 

 ตามที่ฝายวิชาการไดดำเนินการในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร องคประกอบที่ ๑ (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑  

โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่เปดสอน จำนวน ๙๔ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

จำนวน ๖๐ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๖ หลักสูตร 

และระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรปดแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๖ หลักสูตร หลักสูตรผานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร จำนวน ๙๔ หลักสูตร ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑  จำนวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ 

รายการ 
ปการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ปริญญาตรี ๕๕ ๕๔ ๕๗ ๕๖ ๕๖ ๖๐ ๖๐ 

ประกาศนียบัตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 

ปริญญาโท ๒๘ ๒๙ ๒๗ ๒๙ ๒๙ ๒๗ ๒๖ 

ปริญญาเอก ๖ ๕ ๕ ๕ ๔ ๖ ๗ 

รวม ๙๐ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๑ ๙๔ ๙๔ 

 

ตารางท่ี ๒  จำนวนหลักสูตรท่ีผานมาตรฐานหลักสูตรองคประกอบท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา 
ผานองคประกอบท่ี ๑ ไมผานองคประกอบท่ี ๑ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๒๕๕๕ ๘๐ ๘๘.๘๙ ๑๐ ๑๑.๑๑ 

๒๕๕๖ ๘๐ ๘๘.๘๙ ๙ ๑๐.๑๑ 

๒๕๕๗ ๘๗ ๙๖.๖๗ ๓ ๓.๓๓ 

๒๕๕๘ ๘๕ ๙๓.๔๑ ๖ ๖.๕๙ 

๒๕๕๙ ๕๗ ๖๒.๖๔ ๓๔ ๓๗.๓๖ 

๒๕๖๐ ๙๔ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๒๕๖๑ ๙๔ ๑๐๐ ๐ ๐ 

 

 



 ๕ 

หมายเหตุ  *หลักสูตรขอปดแบบมีเง่ือนไข จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้

๑. วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (นิสิตคาง ๔ คน) 

๒. รป.บ. การจัดการ (นิสิตคาง ๓ คน) 

๓. รป.บ. การจัดการ (นิสิตคาง ๑๓ คน) 

๔. รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (นิสิตคาง ๓ คน) 

๕. ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม (นิสิตคาง ๗ คน) 

๖. กศ.ม. เคมี (นิสิตคาง ๒ คน) 

 

ตาราง ๓  จำนวหลักสูตรท่ีเปด ปการศึกษา ๒๕๖๑ จำแนกตามระดับการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร 

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม จำนวน รอยละ จำนวน  รอยละ 

๑. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๓ ๐ ๑ ๐ ๔ ๔ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒. คณะนิติศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๒ ๐ ๓ ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๕. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ ๕ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๖. คณะวิทยาศาสตร ๑๒ ๐ ๗ ๑ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๗. คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ ๐ ๑ ๑ ๔ ๔ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๘. คณะศิลปกรรมศาสตร ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๙. คณะศึกษาศาสตร ๑๒ ๑ ๑๐ ๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๐. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๕ ๐ ๑ ๑ ๗ ๗ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๒. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ๒ ๐ ๒ ๐ ๔ ๔ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๓. วิทยาลัยนานาชาติ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

 รวม ๖๐ ๑ ๒๖ ๗ ๙๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาควรหาแนวทางแกไขปญหาอาจารยประจำหลักสูตร 

มีจำนวนไมครบตามที่กำหนดและไมอยูในการควบคุมของคณะ เชน การไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังจาก

มหาวิทยาลัยเมื่ออาจารยอัตราจางลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา และกระบวนการในการดำเนินการเพ่ือใหไดบุคลากร

ตองใชเวลานาน  

 

 

มติ รับทราบ 

 

 



 ๖ 

 

๑.๒.๒   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจัย  

                                                  และนวัตกรรม 

 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 

๑. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศ 

รับทุนแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม ตั ้งแตบัดนี ้จนถึงวันที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  

โดยกำหนดใหเสนอแผนงานใน ๔ ดาน คือ ดานการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู ดานการวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

และดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยไดกำหนดใหแผนงานที่จะ

เสนอของบประมาณในป ๒๕๖๔ จะตองสอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และรวมกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนแผนงานที่สามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

นโยบายเชิงสาธารณะ เปนประโยชนอยางเปนรูปธรรมในชุมชนและทองถิ่น และเกิดผลกระทบที่ชัดเจน ซ่ึง

รายละเอียดไดจัดสงไปยังคณะแลว 

๒. บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

(สกสว.) จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีหนาที่หลักในการจัดทำแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(ววน.) รวมถึงเปนหนวยงานท่ีกำหนดกรอบวงเงินใหกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นว ัตกรรมแห งชาต ิ  (สอวช.) เพ ื ่อกำหนดเป นกรอบแนวทางในการจ ัดทำนโยบายด านการว ิจ ัยและ 

เสนอรัฐบาล เมื ่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล งบประมาณดานการวิจัยทั ้งหมด จะอยู ภายใตกองทุน ววน.  

โดยมี สกสว.เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการกองทุนนี้ มีการจัดสรรในลักษณะแผนงานที่จะตอบสนอง

นโยบายและตามแผนงาน ววน. มุงเนนถึงความชำนาญ เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนหลัก 

๓. มหาวิทยาลัยจะเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงและทำความเขาใจใน 

เรื่องตาง ๆ โดยเชิญหัวหนาสวนงานและนักวิจัยตอไป 

 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 



 ๗ 

 

๑.๒.๓   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  สถานการณทางการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   

   ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ โดยการไดรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ รายการประจำท่ีเคยไดรับจัดสรร จะไมไดรับการจัดสรร เชน 

๑. คาวัสดุการศึกษารายหัว 

- ดานสังคมศาสตร จำนวน ๘๐๐ บาท/หัว 

- ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท/หัว 

- ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท/หัว 

๒. เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ ไดรับปละประมาณ ๑๔ ลานบาท 

๓. เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับปละประมาณ ๒ ลานกวาบาท 

๔. เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการจัดสรร ดังนี้ 

- เงินเพ่ิมเงินเดือน รอยละ ๔ จากเดิมรอยละ ๖ 

- จัดสรรตามบัญชีเงินเดือนเปนรายคน (จายจริง) 

- ไมจัดสรรอัตราใหมทุกกรณี ยกเวน นักเรียนทุนท่ีมีสัญญา 

๕. คาสาธารณูปโภค ไมจัดสรรเพ่ิม และมีแนวโนมจะลดลงทุกป 

 

มติ รับทราบ  และใหหัวหนาสวนงานนำประเด็นดังกลาวไปแจงตอที่ประชุมบุคลากรเพื่อเปนโจทย

สำหรับสวนงานที่ยังหารายไดไมเพียงพอหรือไมเปนสวนงานหารายได ตองเตรียมหาวิธีการหารายไดเพิ ่มข้ึน  

เม่ือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

 

๑.๒.๔   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

 ๑.๒.๔.๑  เรื่อง  การจัดงานทำบุญมหาวิทยาลัยและงานคืนสูเหยาชาว วศ มศว มทษ 

 

 มูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานทำบุญมหาวิทยาลัยและงานคืนสู เหยา 

ชาว วศ มศว มทษ. เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ) ในวันศุกรท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อระดมทุนสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและเปนทุนการศึกษาของนิสิต โดยมีกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ 

 

 

 

 



 ๘ 

 

ภาคเชา           เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  

               พิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม พิธีเจิมปายอาคารหอเปรมดนตรี  

          ณ อาคารหอเปรมดนตรี  

   ภาคบาย     เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. 

การแขงขันฟุตบอลทีม ALL STAR ชอง ๓ กับทีมผูบริหาร  

  ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 

ภาคค่ำ            เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. 

งานเลี้ยงสังสรรคคืนสูเหยาชาว วศ มศว มทษ  

ณ ลานเอนกประสงค (ลานแอโรบิค) 

  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมภาคค่ำ ณ ลานเอนกประสงค (ลานแอโรบิค) ควรจัดเตนทรองรับ 

เพ่ือปองกันฝนตก 

๒. ใหขอความอนุเคราะหจากผูสอนเพื่องดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไมถือเปนวันลา 

เพื ่อใหคณาจารยและนิส ิตเขาร วมกิจกรรมอยางทั ่วถึง โดยไมควรออกประกาศ 

งดการเรียนการสอน 

๓. ควรประชาสัมพันธรายชื่อนักแสดงที่มาแขงกีฬาฟุตบอล เพื่อเปนการเชิญชวนนิสิตเขา

รวมมากข้ึน  

 

มติ รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  เม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรที ่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 



 ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  รายงานการดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร 

         ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา  

          วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

 

  ตามที่ฝายวิชาการไดดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจัย  

และนวัตกรรม โดยมีหลักสูตรที ่ต องดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)  

จำนวน ๘๐ หลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 

ที่ คณะ/วิทยาลัย 

จำนวน 

ไม

เคลื่อนไหว

การ

ดำเนินการ 

รวม 

รอ

ดำเนินการ

จากคณะ 

ฝาย

วิชาการ

กำลัง

ตรวจสอบ 

สงคืนคณะ

แกไข (งาน

หลักสูตร

ตรวจแลว) 

สกอ.

สงคืน รอ

แกไข 

รอการ

พิจารณา

จาก 

สกอ. 

รับทราบ

พิจารณา

ความ

สอดคลอง

แลว 

๑. คณะเทคโนโลยีและการ

พัฒนาชุมชน 

๔ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ 

๒. คณะนิติศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 

๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

๔. คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

๑๑ ๐ ๗ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ 

๕. คณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา 

๕ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๒ ๐ 

๖. คณะวิทยาศาสตร ๑๘ ๑ ๔ ๙ ๑ ๑ ๒ ๑๐ 

๗. คณะศิลปกรรมศาสตร ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๐ 

๘. คณะศึกษาศาสตร ๒๗ ๖ ๑๖ ๒ ๐ ๒ ๑ ๗ 

๙. คณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ 

๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๐ 

๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และชีวภาพ 

๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ 

๑๑. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา 

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๒. วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 รวม ๘๐ ๗ ๓๐ ๑๗ ๓ ๑๐ ๑๓ ๑๘ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๑๐ 

 

 ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๑. ใหหลักสูตรและคณะเรงดำเนินการและติดตามการกรอกขอมูลเขาพิจารณาความสอดคลอง

ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

๒. กำหนดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลของแตละคณะใหชัดเจน 

๓. ใหรายงานผลการดำเนินงานไปยังฝายวิชาการทุกวันจันทรที ่ ๒ ของเดือนเพื ่อรายงาน 

ท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรแจงขอมูลการติดตามผลความกาวหนาในแตละหลักสูตร ไปยังสวนงานวิชาการ 

เปนลายลักษณอักษร เพ่ือความชัดเจนของขอมูลท่ีตรงกัน  

๒. ฝายวิชาการตองมีความแมนยำในตรวจสอบขอมูลเพ่ือไมใหมีขอผิดพลาด ควรจัดทำคูมือและ

สรางความเขาใจใหชัดเจน มีตารางเวลา และสรุปขอผิดพลาดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันกับคณะ 

๓. การปรับวิธีการสื่อสารขอมูลระหวางฝายวิชาการกับคณะใหเปนระบบชัดเจนเพื่อใหคณบดี 

ไดรับทราบขอมูล เชน จำนวนการรับนิสิต และขอมูลที่มีการประชาสัมพันธออกสูภายนอก 

ยังไมทันสมัย  

 

มติ มอบฝายวิชาการ ดำเนินการตามขอสังเกตและเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการออกแนะแนวการศึกษาตอ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  

         และการรับนิสิตของวิทยาเขตพัทลุง 

   

  ตัวแทนจากสวนงานว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ว ิทยาเขตพัทล ุง ประกอบด วย  

คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะนิติศาสตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและขีวภาพ ไดมีการประชุมหารือ  

เรื ่อง แนวทางการออกแนะแนวการศึกษาตอ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และการรับนิสิตของวิทยาเขตพัทลุง  

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารและ

สำนักงานกลาง โดยการประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการรับนิสิต และการออกแนะแนว

การศึกษาตอ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และได มอบใหคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาช ุมชน  

(ผ ู ช วยศาสตราจารย ดร.ส ุรศักดิ ์   คชภักดี) เสนอที ่ประชุมคณบดี ผ ู อำนวยการ และผู บร ิหารระดับสูง  

พิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 



 ๑๑ 

 

๑. การพิจารณาจัดสรรสนับสนุนงบประมาณสวนกลางจากฝายแผนงาน เพื ่อใชในการจัด

กิจกรรมการออกแนะแนวการเขาศึกษาตอของคณะในวิทยาเขตพัทลุง ในลักษณะงบประมาณ

สวนรวมเพ่ือใชรองรับในการจัดกิจกรรมดังกลาวของแตละคณะในวิทยาเขตพัทลุง 

๒. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหคณะในวิทยาเขตพัทลุงจัดทำโครงการรับนิสิต ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ เปนกรณีพิเศษ (โควตาพิเศษสำหรับการสมัครในวันที ่หนวยงานออก 

แนะแนวการเข าศ ึกษาตอ และนักเร ียนสามารถสม ัครเร ียนในว ันที ่ออกแนะแนว)  

กอนการประกาศรับนิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกและการตอบสนองตอการรับนิสิต

ขณะออกแนะแนวการศึกษาตอ และเพื ่อเพิ ่มจำนวนนิสิตที ่ร ับไดในแตะละคณะของ 

วิทยาเขตพัทลุง 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ  

๑. เห็นชอบในหลักการโดยใชงบประมาณจากภารกิจรับนิสิตของฝายวิชาการ เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม

การออกแนะแนวการเขาศึกษาตอของคณะในวิทยาเขตพัทลุง หากไมเพียงพอใหขอรับการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณสวนกลางจากฝายแผนงาน 

๒. เห็นชอบใหคณะในวิทยาเขตพัทลุงจัดทำโครงการรับนิสิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนกรณีพิเศษ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  เรื ่อง  โครงการความรวมมือพัฒนาทักษะสำหรับสถาบันการศึกษาของศูนยพัฒนา 

                                    การเรียนรูตลอดชีวิต (SEAC) 
   

  ศูนยพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต SEAC ไดจัดทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอโครงการความรวมมือ

พัฒนาทักษะสำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อนำเสนอแนวทางความรวมมือในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ

สำหรับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดอนุญาตใหนำเสนอขอมูลในที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

และผูบริหารระดับสูง โดยมีสาระดังนี้ 

  YourNextU คือ สังคมของการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา เปรียบเสมือน

นวัตกรรมและระบบนิเวศแหงการเรียนรู โดยไดสรางสรรคและออกแบบมาใหตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก 

รูปแบบการใชชีวิต และสไตลการเรียนรูของคนทุกเพศทุกวัย มีจุดเดน ดังนี้ 

๑. ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดแบบไมมีที ่สิ ้นสุด เรียนซ้ำไดอยางไมจำกัด เรียนไดบอยตาม

ตองการจาก ๔ รูปแบบการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย  

- Classroom  การเขาคลาสเพื ่ออบรมในหองเรียนกับผู เชี ่ยวชาญเฉพาะดาน 

ในหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงมีระยะเวลาการเรียนท่ีเหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป 



 ๑๒ 

- Social Learning การเร ียนร ู  ในร ูปแบบแลกเปลี ่ยนประสบการณ ข อมูล  

หรือเรื่องราวจากผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบ

ความสำเร็จ หรือผูนำทางความคิด ผานกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ  

เพ่ือสรางสังคมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

- Online เรียนรู เนื ้อหาผานโปรแกรมเรียนรู ออนไลนที ่ค ัดกรองและคัดสรร 

ในระดับมาตรฐานสากล พรอม Subtitles ซึ ่งผู เรียนสามารถเลือกเวลาและ

สถานท่ีท่ีผูเรียนสะดวกได 

- Library คลังความรูที ่ผู เรียนสามารถดาวนโหลดไดอยางไมจำกัดออกมาเปน 

“คัมภีรพิชิตความสำเร็จ” เพ่ือปฏิบัติตามไดทันที และเพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๒. มีหลักสูตร World Class ที่คัดสรรมาแลววาดีที่สุด ไดมาตรฐานและไดรับการรับรองในระดับ

สากลพรอมรับ Certificates จากสถาบันเจาของหลักสูตรเพื่อเปนสะพานสรางความกาวหนา

ในหนาที่การงานของผูเรียน เชน มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สถาบัน The Arbinger Institute  

Outward Mindset เปนตน 

๓. ผูเรียนจะไดรับโอกาสในการเปนสวนหนึ่งใน Learning Community ที่เหมาะสม ไดพบปะ

กลุมคนท่ีมีความสนใจเรื่องการเรียนรูเหมือนกันซ่ึงจะทำใหเกิดการพัฒนาและกาวหนาไดอยาง

แทัจริง 

  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๐  น. 
 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 


