
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

วันจันทรท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๔๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุม ๑๘๔๒๖ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา     

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู      

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 

๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  แกวออน) 

๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกา...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๓. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๕. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย   หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล หัวหนาฝายวิชาการ 

๓. นางสาววรรณทิพย  หนูหลง นักวิชาการ ฝายวิชาการ 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

   - ไมมี - 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง   รายงานความกาวหนางบลงทุน (รายการครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง)  

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑  

   (๑ ตุลาคม  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  

 

    ตามที ่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบลงทุน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รายการครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) ใหแกคณะและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการเรงรัดใหคณะ/หนวยงาน 

เรงดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว ดังนี้ 

 

วิทยาเขตพัทลุง วิทยาเขตสงขลา 

รายการสิ่งกอสราง 

๑. กลุมอาคารพยาบาลศาสตร 

๒. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓. ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง  

(รายการผูกพัน) 

๔. โรงอาหาร ๑ หลัง (รองรับนักเรียนสาธิต) 

๕. หอพักนิสิต (เงินรายได) 

รายการครุภัณฑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- ครุภัณฑสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

รายการสิ่งกอสราง 

๑. ปรับปรุงหอประชุมปาริชาต 

๒. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค ๒ 

(อาคาร ๑๗) 

๓. ปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคารที ่ พัก

บุคลากร 

๔. ปรับปรุงสำนักงาน อ.๕๐ ป คณะเศรษฐศาสตรฯ 

รายการครุภัณฑ 

๑. ครุภัณฑอาคารกิจการนิสิต สงขลา 

๒. ครุภัณฑระบบเครือขาย อาคาร ๕๐ ปฯ 

๓. ติดตั้งผามาน (อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ และใหสวนงาน/หนวยงานเรงดำเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

 

 



 ๕ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง   การเขารวมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

    แหงประเทศไทย สมัยท่ี ๔๔ ครั้งท่ี ๒   

 

    ดวยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย กำหนดจัดประชุม 

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยท่ี ๔๔ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบดวย

การประชุมสภาคณบดีและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง ณ หองกันภัยมหิดล  

ศูนยประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ไดเขารวมประชุมดังกลาว จึงรายงานใหท่ีประชุมทราบ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   เรื่อง  รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

           รายตำบลแบบบูรณาการ  

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ไดดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสูตำบล” 

สรางรากแกวใหประเทศ (U2T) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

สนับสนุนใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหมและนักศึกษา ใหมีงานทำ พรอมทั้งฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมตามปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ถึง ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ท่ีกำหนดแลว ในการนี้ จึงรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 



 ๖ 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากเลขานุการ 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง   ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

   และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐  

    ธันวาคม ๒๕๖๔ 

     

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

ที่ประชุม แจงใหที ่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

 

   ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อวิสาหกิจในชุมชน  แจงใหที ่ประชุมทราบใน 

เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. การไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก ประมาณจำนวน ๒๒ ลานบาท ซึ ่งจะสามารถไปเดิมเต็ม 

การดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากท่ีจังหวัดพัทลุง  

๒. โครงการ Social Innovation ของอุทยานวิทยาศาสตร จะเปดตัววันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที ่เช ื ่อมโยงกับ Open Innovation  ซึ ่งจะมีการ

ประชาสัมพันธตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  เกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอวาระตอที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหาร

ระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ ควรหารือรวมกับ

สวนงานเพ่ือพิจารณาเกณฑการประเมิน สวนงานวิชาการ กอนจะมีการประกาศใชตอไป   

   ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสำรวจความคิดเห็นของหัวหนาสวนงานวิชาการ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การกำหนดน้ำหนักขององคประกอบการประเมิน 

๒. การแบงกลุมสวนงานตามระดับการพัฒนาการ 

๓. การกำหนดชวงคะแนน EdPEx  

๔. วิธีการคิดคะแนนการบรรลุเปาหมาย 

 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุม 

๑. เพื ่อทราบ ผลการพิจารณาเกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของหัวหนาสวนงานวิชาการ 

๒. เพ่ือพิจารณา เกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 

 

 



 ๘ 

ประเด็น เสนอพิจารณา 

๑. การกำหนดคาน้ำหนัก

องคประกอบการประเมิน 

องคประกอบ น้ำหนัก 

สวนท่ี ๑ การบริหารจัดการองคกรตามแนวทาง

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) 

๕๕ 

สวนท่ี ๒ การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการ

ปฏิบัติงาน  

๔๕ 

 
๒. การแบงกลุมสวนงานตามระดับ

การพัฒนาการ  

ไมแบงกลุมสวนงาน 

๓. การกำหนดชวงคะแนน EdPEx เสนอท่ีประชุมพิจารณาจากท่ีสวนงานเสนอตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

๔. วิธีการคิดคะแนนการบรรลุ

เปาหมาย  

กำหนดเปนระดับคะแนนตามท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักการประเมินสวนงานวิชาการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมิน (EdPeX) 

- คณะกรรมการประเมินของแตละสวนงานมีความเหมือนสูง (Homogeneity)  

  เพ่ือใหการประเมินมีความเท่ียง (Reliability) 

- ใหความสำคัญกับบทบาทของสวนงานตามบริบทมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. การประเมิน 

- ไมควรแบงกลุมสวนงาน (ตามระยะเวลาการเริ่มดำเนินการ EdPex) 

- รายการที่ประเมิน ตองใหความสำคัญกับพันธกิจของสวนงาน และสอดรับกับวิสัยทัศน 

และการพัฒนากระบวนการทำงานสูความเปนเลิศ 

- เกณฑและวิธีการประเมินแบบเรียบงาย ไมซับซอน และใหความสำคัญกับคะแนน 

การประเมินจริง 

 

มติ มอบฝ ายประก ันค ุณภาพการศ ึกษา จัดประช ุมหาร ือร วมกับหัวหนาส วนงานว ิชาการ  

เพ่ือพิจารณาเกณฑการประเมินสวนงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ใหมีความชัดเจนกอนการประกาศใช 

 

 

 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารยผานระบบการประเมินการเรียนการสอน 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนหลังจากกำหนดการประกาศ 

คาระดับขั้น อาจสงผลใหนิสิตประเมินการสอนของคณาจารยนำคาระดับขั้นที่ไดรับมาใชในการประเมินผล 

การสอนของคณาจารย ซ่ึงไมไดสะทอนถึงความสามารถทางดานการสอนของคณาจารย  

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เสนอพิจารณาแนวทางการประเมินการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑. เสนอใหกลับไปใชแนวปฏิบัติเดิม คือ การกำหนดใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

หากไมปฏิบัติตามใหมีผลตอการลงทะเบียนนิสิต หรือ ไมสามารถดูคาระดับข้ันได 

๒. กรอบเวลาควรระยะเวลาประเมินการเรียนการสอนใหเสร็จสิ้นกอนประกาศคาระดับข้ัน 
 

 มติ  เห็นชอบในหลักการใหการประเมินการเรียนการสอนของคณาจารยผานระบบการประเมิน 

การเรียนการสอนตองดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สำหรับการประเมินจะไดมากนอยเพียงใด  

ใหอาจารยผูสอนเปนผูกระตุนนิสิต 
 

  ๔.๒  เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธระดับคณะฯ 
 

  ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่  ๑๒/๒๕๖๔  

เมื ่อวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการพิจารณาวาระเรื ่อง การวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธการพัฒนา 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารรรุกิจ กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุง) มีมติเห็นชอบแผนกลยทุธ

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ โดยใหมีการปรับปรุง โดยปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดที่กำหนดในรูปแบบรอยละ 

ใหไมต่ำกวาคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีที่กำกับดูแลในแตละภารกิจพิจารณาความ

เหมาะสมของการกำหนดคาเปาหมายสำหรับตัวชี้วัดท่ีกำหนดในรูปแบบของจำนวน 

  ท้ังนี้ คณะเศรษฐศาสตรและบริหรธุรกิจ มีตัวชี้วัดในรูปแบบรอยละท่ีต่ำกวาเปาหมายมหาวิทยาลัย 

เชน TSU๐๓ รางวัลดานผู ประกอบการ หรือดานนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ซึ ่งตามคาเปาหมาย 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในป ๒๕๖๔ คือ รอยละ ๑๕ ในขณะที่คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ตั้งคาเปาหมาย 

ที่รอยละ ๓ ในขณะเดียวกันในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได

กำหนดคาเปาหมายตามคำรับรองของมหาวิทยาลัยที่รอยละ ๒ จะเห็นไดวา คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

กำหนดคาเปาหมายในป ๒๕๖๔ สูงกวา คาเปาหมายตามคำรับรองของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ ในการดำเนินงาน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (รอยละ ๑๕) นั้น ทางคณะฯ จะตองมีผลการดำเนินงาน  

คือ ในกรณีม ีผ ู สำเร ็จการศ ึกษา ๘๐๐ คน คณะฯ ต องม ีรางว ัลนว ัตกรรมส ังคมของน ิส ิตและบ ัณฑิต  

ในระดับหนวยงาน จำนวน ๔๘๐ ผลงาน หรือผลงานระดับชาติ จำนวน ๒๔๐ ผลงาน ซึ่งเปนคาเปาหมายที่สูง 

(วิธีการคำนวนคิดคำนวณโดยแบงตามประเภทหนวยงานที่จัดถวงน้ำหนักรวมกัน แลวหารดวยจำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา คือ รางวัลระดับหนวยงาน คาถวงน้ำหนัก ๐.๒๕ รางวัลระดับชาติ คาถวงน้ำหนัก ๐.๕๐  

รางวัลระดับนานาชาติ คาถวงน้ำหนัก ๐.๗๕ รางวัลระดับภูมิภาค/โลก คาถวงน้ำหนัก ๑.๐๐) 



 ๑๐ 

  ในการนี้ จึงเสนอพิจารณากำหนดแนวทางการตั้งคาเปาหมายโดยใชขอมูลผลการดำเนินงาน 

ในปที ่ผ านมาประกอบการพิจารณาและกำหนดคาเปาหมายตามบริบทของคณะฯ และมีแนวทางสงเสริม 

เพ่ือใหคณะฯ บรรลุคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนด 

 

 มติ การปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดของคณะตองไมต่ำกวาคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับคาเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยท่ีมีการปรับปรุงใหม ฝายแผนงานจะแจงใหทราบตอไป 

 

  ๔.๓  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

                 (เพ่ิมเติม) จำนวน ๑ คน 

 

  ตามที่ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงคณะกรรมการสภาวิชาการ

ไปยังสภามหาวิทยาสลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันเสารที ่ ๘ 

มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่มีตำแหนงซ้ำซอนพิจารณา 

เลือกเพียง ๑ ตำแหนง นั้น 

  จากการประสานขอมูล รองศาสตราจารย ดร.ธวัช  ขิตตระการ พิจารณาดำรงตำแหนง

คณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เมื ่อติดตอไปยังศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล  

(ผู ที ่ไดรับการเสนอชื่อในลำดับถัดไป) ทานปฏิเสธเนื่องจากติดภารกิจอื่น ไมสามารถดำรงตำแหนงกรรมการ 

สภาวิชาการได สงผลใหรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมครบตามองคประกอบของสภาวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหนง 

จำเปนตองมีการพิจารณาสรรหาใหม 

  ฝายเลขานุการสภาวิชาการ จึงไดใหสวนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการ

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (เพ่ิมเติม) จำนวน ๑ คน ซ่ึงสรรหาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีตำแหนง

ทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเทียบเทาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยสวนงานวิชาการไดเสนอรายชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการ

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

 

สวนงานท่ีเสนอช่ือ ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ศาสตราจารย ดร.วงศา  เลาหศิริวงศ สาธารณสุขศาสตร 

การบริหารงานสาธารณสุข 

คณะพยาบาลศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ พันธุวิศวกรรม 



 ๑๑ 

สวนงานท่ีเสนอช่ือ ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.ศุภศิลป มณีรัตน เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ชุมชน 

ไมเสนอรายชื่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไมเสนอรายชื่อ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (เพ่ิมเติม) จำนวน ๑ คน 
 

  ที่ประชุมไดใหหัวหนาสวนงานวิชาการ เปนผู เลือกผู ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการคัดเลือก  

ปรากฎดังนี้ 

  ลำดับท่ี ๑ รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 

  ลำดับท่ี ๒ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศิลป  มณีรัตน 

 

 มติ  

๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ เพ่ือรับการแตงตั้งเปน 

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๒. มอบฝายวิชาการ ดำเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการคัดเลือก หากผูทรงคุณวุฒิปฏิเสธ  

ใหดำเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิในลำดับถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  เรื่อง  การตรวจ ATK ของนิสิต 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไดยกเลิกมาตรการ Sandbox จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจ ATK ของนิสิตทั้งหมด เนื่องจากสงผลตองบประมาณ

คาใชจายของคณะ 

 

 มติ เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจ ATK และใหสนับสนุนคาอินเตอรเน็ตของ

นิสิตเทาท่ีจำเปน สวนการกำหนดใหนิสิตเขามาในวิทยาเขต (Onsite) มอบวิทยาเขตเปนผูรับผิดชอบ 

 

 



 ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 

 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 


