
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๖.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุม ๑๘๔๒๗ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

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. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู      

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา     

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  



 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. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยกัญจนี พลอินทร...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ดร.บัณฑิต  ทองสงฆ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(ผูชวยศาสตราจารยปรีดาภรณ  กาญจนสำราญวงศ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน)  

๓๑. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๓. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร      ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  แกวออน) 

๔. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    ติดภารกิจอ่ืน  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกา...รักษาการแทน) 

๕. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย   หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง การจัดโครงสรางองคกรดานการตรวจสอบภายใน 

 

     คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงสราง

องคกรการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในปจจุบันยังไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง 

โดยจะตองมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของฝายตรวจสอบภายในใหม ซ่ึงจะมีการหารือกันตอไป 
 

มติ รับทราบ 

 

 ๑.๑.๒  เรื่อง Higher Education Sandbox 
 

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการขับเคลื่อนกลไก  

Higher Education Sandbox การจัดการศึกษาท่ีแตกตางออกไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปนมิติใหมของ

การจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทยมาตรฐานของการพัฒนากำลังคนอยางเรงดวนแบบมีคุณภาพ หากคณะใดสนใจ

และมีความประสงคจะดำเนินการในเรื่องดังกลาว สามารถเสนอโครงการได 
 

มติ รับทราบ 

 

 ๑.๑.๓  เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรนวัตกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
 

  ตามที ่ร ัฐมนตรีว าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม  

กำหนดลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  

ในโอกาสดังกลาวไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่องนวัตกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

โดยการนำงานดานศิลปวัฒนธรรมมาตอยอดโดยใชว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ ่งจะกอใหเกิดมูลคา  

สาขานี้ยังไมมีในตางประเทศ ตองมีการหารือรวมกัน สามารถสรางงานวิจัยจนเกิดองคความรู และเกิดแนวทางใน

การผลิตหลักสูตร หากมหาวิทยาลัยทักษิณ เริ ่มตนดำเนินการจะไดเปรียบและสามารถดำเนินการไดก อน

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 



 ๕ 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากเลขานุการ 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง   ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

   และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕  

    พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

     

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

ที่ประชุม แจงใหที ่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 
 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 

 

    รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรรีตันกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ร ักษาการแทนรองอธ ิการบดีฝ ายกิจการนิส ิต สงขลา แจ งให ท ี ่ประช ุมทราบวา เม ื ่อส ัปดาหท ี ่ผ านมา 

การประชุมคณะทำงานศูนยประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณฉุกเฉิน วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง  

มีการหารือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษท่ี ๒/๒๕๖๔ ในกรณีสถานการณไมปกติอันเนื่องมาจาก

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งกระบวนการ ขั้นตอน และมาตรการดังกลาวจะมีการหารือ

กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตอไป    

    ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกักตัวของนิสิต วิทยาเขต

พัทลุง ซ่ึงมีสถานท่ีกักตัวจำกัด อาจจะทำใหตองเพ่ิมระยะเวลามากข้ึน ตองหาแนวทางเพ่ือแกปญหาตอไป 

 

มติ รับทราบ  และรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับไปประสานงานกับ 

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง 

 

 

 

 



 ๖ 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากคณบดคีณะศึกษาศาสตร 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง  มาตรการปองกันการจัดสอบนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  

   คณะศึกษาศาสตร จะจัดจัดสอบนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประมาณ 

๔๐๐ คน ในว ันที ่  ๒๒ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ โดยได กำหนดมาตรการสำหร ับบุคคลที ่จะเข ามาในพื ้นที ่ของ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันและควบคุมโรค 

ทุกประการ เชน มีผลการตรวจ ATK ผลการฉีดวัคซีน และการตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย เปนตน 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๔.๒  เรื่อง  โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม 

 

   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหม สปอว. ร วมเสนอโครงการผลิตบัณฑิตพันธ ุ  ใหม  

ทางดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนในยุคดิจิทัล หากโครงการผานจะไดรับการจัดสรรโควตาสำหรับมหาวิทยาลัย 

จำนวน ๔๐ คน 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิทยาศาสตร 

๑.๒.๕.๑ เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี  ๑๓ 

 

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่  ๑๓ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

จึงขอเชิญชวนสงบทความวิจัยและวิชาการเขารวมในงานดังกลาว 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๑๓ บรรทัดท่ี ๒๒ - ๒๓   

เดิม สำหร ับนโยบายการเข าพ ื ้นที ่ของนิส ิตหากไม สามารถดำเน ินการได พร อมกัน  

ควรกำหนดใหนิสิตปท่ี ๓ และ ปท่ี ๔ ไดเขามากอน 

       เปน สำหร ับนโยบายการเข าพ ื ้นที ่ของนิส ิตหากไม สามารถดำเน ินการได พร อมกัน  

    เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการเขาพื ้นที ่ของนิสิตชั้นปที ่ ๓ เนื่องจากตองพัฒนา 

    ทักษะการเร ียนร ู  ในเช ิงปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อเตรียมพร อมในการฝ กงาน ฝ กสหกิจศ ึกษา 

    ในชวงปดภาคฤดูรอนและภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  เกณฑการประเมินมหาวิทยาลัย สวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาองคประกอบการประเมินสวนงาน/

หนวยงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหมีการหารือรวมกับสวนงานเพื่อปรับสัดสวนคะแนน 

เชิงปริมาณและคุณภาพใหมีความเหมาะสม และนำขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 

   ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดปรับเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงาน ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ และเพ่ิมเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัย  
  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

 

 

 



 ๘ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. แกไขขอความการจัดกลุมสวนงานใหมีความชัดเจน ดังนี้ 

   กลุมท่ี ๑ สวนงานวิชาการท่ีดำเนินงานตามแนวเกณฑ EdPEx เปนปท่ี ๓ 

   กลุมท่ี ๒  สวนงานวิชาการท่ีดำเนินงานตามแนวเกณฑ EdPEx ตั้งแต ๓ ปข้ึนไป 

๒. ควรกำหนดรอยละการประเมินในองคประกอบที่ ๒ ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ใหสูงกวา

องคประกอบที่ ๑ เพราะจะเปนผลลัพธที่ตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดชัดเจน

กวาองคประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการองคกรตามแนวทาง EdPEx ท่ีมุงเนนกระบวนการ

เปนสวนใหญ มีตัวแปรจำนวนมาก ประกอบกับคณะกรรมการมีความแตกตางในการประเมิน  

๓. ปรับรอยละองคประกอบใหม ดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการ 

ท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  รอยละ ๔๐ 

๒) การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ ตัวชี้วัด

ระดับมหาวิทยาลัย (TSU และ SIU) สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร : ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการระดับมหาวิทยาลัย (Process Owner) และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจ

ของหนวยงาน รอยละ ๕๐ 

๓) เพ่ิมเติม สิ่งท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาความโดดเดนของคณะ รอยละ ๑๐  

๔. ชวงคะแนนเกณฑการประเมินกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒ ไมควรหางกันมาก และใหปรับชวง

คะแนนตั้งตนใหเหมาะสม 

 

มติ ควรหารือรวมกับสวนงานเพื ่อพิจารณาเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัย สวนงาน/หนวยงาน  

กอนจะมีการประกาศใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  

         ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน  – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ทุกปการศึกษา ใน ๓ ระดับ ดังนี้ 

๑. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรอง ระหวาง นายกสภามหาวิทยาลัย กับ อธิการบดี 

๒. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และหนวยงานบริหาร ลงนามคำรับรอง ระหวาง 

อธิการบดี กับ หัวหนาสวนงาน/หนวยงาน 

 

 



 ๙ 

๓. ระดับหลักสูตร ลงนามคำรับรองระหวาง คณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา

และกำหนดใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน

วิชาการ สวนงานอ่ืน หนวยงานบริหาร และหลักสูตร รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ในส วนของการต ิดตามรอบ ๖  เด ือน  (๑  ม ิถ ุนายน – ๓๐  พฤศจ ิกายน ๒๕๖๔ )  

ซึ่งมหาวิทยาลัย  สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร ไดรายงาน

ผานระบบ e-SAR TSU เรียบรอยแลว  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

๑. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ 

เดือน (๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

-  ระดับมหาวิทยาลัย  

-  ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และหนวยงานบริหาร  

-  ระดับหลักสูตร 

๒. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน หนวยงาน

บริหาร และหลักสูตร ตามรอบเวลาท่ีกำหนด เพ่ือนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนนิงานได

ทันเวลา 

 

 มติ  มอบผูบริหารกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการดำเนินงาน 

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 

 

  ตามที่ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจในการสรางมาตรฐานและบริการทดสอบ

ความสามารถทางดานภาษา พัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิตและบุคลากร พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ทางภาษา ประสานงาน/จัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา รวมถึงการบริการวิชาการใหบุคคลภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เชิงวิชาการ เพ่ือใหคณาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดพัฒนา

ท ักษะภาษาอ ั งกฤษเช ิ งว ิ ชาการส ู  ระด ับมาตรฐานของทางมหาว ิทยาล ั ย  สอดคล องก ับประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย

ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผูเขารับการอบรมจะตองคุณสมบัติท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

 



 ๑๐ 

  ในการนี้ ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเสนอ ราง หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชิงวิชาการ ตอท่ีประชุมพิจารณา 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การอบรมระยะท่ี ๑ ควรเพ่ิมหัวขอ การบันทึกการประชุม (ตามท่ีประธานสรุป) การสนทนา

ระหวางการเดินทาง การสนทนาเพ่ือแนะนำสถานท่ี  

๒. แกไขคำอธิบายระดับความสามารถทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR โดยตัดขอความหรือปรับปรุงคำ 

ใหเหมาะสมดังนี้ 

- A1 (Beginner)  ขอความ “แตตองพูดชาและชัดเจน” 

- A2 (Beginner)  ขอความ “อยูแลว” 

- B1 (Intermediate) ขอความ “ระหวางการทองเท่ียว” 

- B2 (Intermediate) ขอความ “โดยปราศจากความเครียด” 

๓. แกไขคุณวุฒิของทีมวิทยากร 

- วิทยากรลำดับท่ี ๑ และ ๓ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน แตเขียนชื่อคุณวุฒิ 

(วิชาเอก) แตกตางกัน 

- วิทยากรลำดับท่ี ๙  แกไขชื่อคุณวุฒิใหถูกตอง เปน ค.ม. 

๔. พิจารณาการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน หรือการเทียบรายวิชาของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 มติ  

๑. เห็นชอบ ราง หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ  

๒. มอบผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี - 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

  


