
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันจันทรท์ี่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๕๕ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง       
    (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์       

(อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 
๑๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        

(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๑๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี) 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์พงษ์พันธ์  พิณโท) 



 ๒

๑๔.  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจอ่ืน    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๖. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ คชภักดี)  
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
๑๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     ติดภารกิจอ่ืน    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจอ่ืน  
      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 

 



 ๓

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวป่ินปินัทธ์  ดํานุ้ย   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. นางรัชรี  ตุดเก้ือ    นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 
 ๑.๑.๑  เรื่อง  พิธีเปิดป้ายหอประชุม เฉลมิพระเกียรติ 
  
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดป้ายหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อําเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ในโอกาสเดียวกับเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ น้ัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงรับเชิญ เสด็จ ฯ  เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ  
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพิธีเปิดป้ายหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ    

 

มติ รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  เรื่อง   หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์  
           ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ป ี
 

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์  
ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี โดยกําหนดเหตุผลความจําเป็นด้านอัตรากําลัง โดยเฉพาะเพ่ือการทดแทนอัตราว่าง 
เป็นการช่ัวคราวในระหว่างกระบวนการสรรหา หรือการทดแทนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาหรือได้รับแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร หรือเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตร หรือการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งเป็นผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือหน้าที่อ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยกําหนดให้มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 
และกําหนดให้มีภาระงานข้ันตํ่า และภาระงานที่ปรากฎเป็นผลงานทางวิชาการท่ีกําหนดเฉพาะตําแหน่งเช่นเดียวกับ
คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด 

 

มติ รับทราบ 
 



 ๔

 ๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 
  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ที่ ๒๖  
                               ประจําปี ๒๕๕๙ 

 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ 
ประจําปี  ๒๕๕๙  ภายใต้ประเด็น  บู รณาการงานวิจัย เพ่ือสั งคม  (Integrating Research into the Society)  
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลท่ัวไป ได้พบปะ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย โดยได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล 
Excellence research for Asia Pacific จาก Huntington University ประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม ทั้งน้ี คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้กําหนด
รูปแบบงานและได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

 

มติ รับทราบ  
 
๑.๒.๑.๒   เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิ จัย  

    และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการวิจัย และสร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มี
จริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น โดยการ
ดําเน ินการพ ิจารณารางว ัลได ้เสร ็จสิ ้นแล ้ว พร้อมนี ้ สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนา จ ึงเสนอที ่ประช ุมเพื ่อทราบ  
เพ่ือคณะ/หน่วยงาน จะได้ทราบและประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีส่วนในการสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
มติ รับทราบ  
 



 ๕

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  แบบงานนําเสนอ  (PowerPoint Template) 

   
   มหาวิทยาลัยทั กษิณ  ได้ ดําเนินการจัดออกแบบประกวดงานนําเสนอ 

(PowerPoint Template) เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้นําแบบงานนําเสนอไปใช้ใน
การเรียนการสอน การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และนําเสนอผลงานในโอกาสต่าง ๆ บัดน้ี การประกวด
ออกแบบงานนําเสนอเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และนิสิต ร่วมใช้
แบบงานนําเสนอ TSU Template จํานวน ๓ รูปแบบ เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์และสื่อสารอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย www.tsu.ac.th  

 
มติ รับทราบ 
 
   ๑.๒.๒.๒  เรื่อง  การตรวจสอบสถานะการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 
   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ ดําเนินการนําข้อมูลสถานะ 

การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ลงเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือให้คณาจารย์ได้ติดตามความก้าวหน้าในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทาง
เว็บ ไซ ต์  ฝ่ ายบ ริห ารกลางและท รัพ ยากรบุ คคล  (www2 .tsu.ac.th/admin-personnel) เลื อ กหั วข้ อ  
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ และหัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
มติ รับทราบ 

 
   ๑.๒.๒.๓  เรื่อง  การติดตามผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
      ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘  รอบ ๙ เดือน  
                                                  (สิงหาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) 
 
    ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานน้ัน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว  
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) โดยรายงานผ่านระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา (e-SAR TSU : http://esar.tsu.ac.th) ดังน้ี 

 
 
 



 ๖

๑. กําหนดรายงานข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒. เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 
๓. ประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

            เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

ในการน้ี จึงขอเชิญผู้บริหารติดตามรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวผ่านระบบ  
โดยการ login เข้าสู่ระบบ หรือตรวจสอบผลการดําเนินงานหลังการเผยแพร่หลังวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
มติ รับทราบ 

 
  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  ๑.๒.๓.๑   เรื่อง  แจ้งรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
             และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

         ตามที่ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการจัดประชุม 
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ น้ัน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอรายงานการประชุม 
เพ่ือทราบ 
 

      (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
   

มติ  
๑. รับทราบ  
๒. มอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แก้ไขมติในรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามญั 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๖ ดังน้ี 
- มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการขอขยายเวลาส่งค่าระดับขั้นเป็นรายกรณีไป  

ตามข้อเสนอของคณบดี โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 
 
 
 



 ๗

  ๑.๒.๓.๒   เรื่อง  ข้อมูลจํานวนผู้ยืนยันสทิธิเ์ขา้เปน็นิสติ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙  
               ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

         ตามท่ี ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ แยกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

๑. ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๑ เปิดรับทั้งหมด ๒๘ โครงการ ซึ่งขณะน้ี ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว ๒๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๕ โครงการ 

๒. ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ (๒ ปีต่อเน่ือง) เปิดรับทั้งหมด ๔ โครงการ ซึ่งขณะน้ี
ได้ดําเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๑ โครงการ 

๓. ระดับปริญญาโท เปิดรับทั้งหมด ๔ โครงการ ซึ่งขณะน้ี ได้ดําเนินการไปแล้ว  
๓ โครงการ และกําลังดําเนินการรับสมัคร ๑ โครงการ 

๔. ระดับปริญญาเอก เปิดรับทั้งหมด ๒ โครงการ ซึ่งขณะน้ี ได้ดําเนินการไปแล้ว  
๒ โครงการ 

     ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปข้อมูลจํานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก และจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 

ระดับ แผนรับ  จํานวนผู้ยืนยันสิทธิ ์ จํานวนรับ Admission 
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๑ ๓,๒๗๕ ๒,๒๕๙ ๑,๖๐๐ 
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ ๔๖๐ ๓๑๐ - 

ปริญญาโท ๖๗๐ ๑๒๖ - 
ปริญญาเอก ๒๕ ๙ - 

 

      (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
   

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๓.๓   เรื่อง  การประชุมคณะทาํงานด้านการวิจัยของทีป่ระชุม ทปอ. 
     

    การประชุมคณะทํางานด้านการวิจัยของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
เมื่ อวันเสาร์ที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมเดอะสุ โกศล การประชุมดังกล่าว ดร.สุ วิทย์  เมษินทรี ย์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยสาระในการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการนําเสนอยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ต่อรัฐบาล สําหรับรายละเอียดขอให้ผู้บริหารไปศึกษาข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐ  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

มติ รับทราบ 



 ๘

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๘   บรรทัดที่ ๑๒ 

เดิม  ๑.๒.๓.๑  เรือ่ง การมีส่วนร่วมเสนอแนะรายช่ือหนังสือการจัดซื้อเข้าห้องสมุด 
เป็น  ๑.๒.๓.๑  เรือ่ง การมีส่วนร่วมเสนอแนะรายช่ือหนังสือเพื่อการจัดซื้อเข้าห้องสมุด 

 

๒. หน้าที่ ๑๐  บรรทัดที่ ๒๑ – ๒๗ 
- ปรับแก้ถ้อยคําในวาระที่ ๑.๒.๔.๒ 

 

๓. หน้าที่ ๑๒  บรรทัดที่ ๑๕-๒๐ 
- ปรับแก้ถ้อยคําในวาระที่ ๓.๑ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑  เรื่อง  พจิารณา ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนสิิต พ.ศ. .... 

 
สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอวาระพิจารณา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะเสนอเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตที่เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ น้ัน 

ในการน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานวิชาการ  
มาจัดทํา ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือกําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 



 ๙

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ข้อ ๔  การกําหนดผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ จะเป็นการกําหนดให้สอบก่อนจบหรือไม่อย่างไร หากนิสิตที่เข้ามาในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ไม่ทราบมาก่อน อาจมีการโต้แย้งในภายหลัง  

๒. ข้อมูลในข้อ ๔ (๑ .๒)  TOEFL Paper และ TOEFL CBT และ ๔(๒ .๑) TOEFL และ IELTS  
ไม่สอดคล้องกัน ควรเปรียบเทียบจากตารางเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. ควรระบุในประกาศให้ชัดเจนว่านิสิตที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ อาจไปลด
จํานวนช่ัวโมงกิจกรรมนอกช้ันเรียนได้ตามท่ีสภาวิชาการกําหนด  

๔. ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบให้นิสิต 
 
มติ  
๑. เห็นชอบ ร่าง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ. ...  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 
๓.๒  เรื่อง  สรุปข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ  

    ชุด English Discoveries Online 
 

    สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอวาระพิจารณาเรื่อง 
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ  ชุด  English Discoveries Online โดยที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการสํารวจผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ชุด English Discoveries 
Online น้ัน 

ในการน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการสรุปผลการสํารวจ
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการต่อไป 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒) 

   
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. คณบดีควรกระตุ้นบุคลากรและนิสิตเพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้มีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  
และต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

๒. หากคณะจัดโครงการในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม จะสามารถนํามาเทียบจํานวนช่ัวโมงกับ
ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 



 ๑๐ 

๓. รูปแบบกิจกรรมนอกช้ันเรียนของนิสิต ควรเป็นกิจกรรมทีส่ะท้อนความต้องการของนิสิต  
๔. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ อาจไม่ฟรีทั้งหมด ขอให้ไปยกร่างรายละเอียดต่อไป 

 
มติ  
๑. เห็นชอบให้คณะมีส่วนร่วมบริหารจัดการให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และติดตามผู้ใช้บริการ

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
๒. มอบศูนย์ภาษาดําเนินการขออนุมัติการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและสามารถบริหารจัดการจํานวน

ผู้สมัครเข้าร่วมที่เหลือเป็นรายรับของศูนย์ภาษา 
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ยกร่างเกณฑ์การร่วมฝึกภาษาในโครงการนี้มาเทียบจํานวน

ช่ัวโมงกิจกรรมนอกช้ันเรียนของนิสิตและเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

   ๔.๑   เรื่อง  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้มีการสะท้อนประเด็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังน้ี 

๑. รายวิชาทักษิณศึกษา 
- จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนมีจํานวนมาก ทําให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

เน่ืองจากไม่มีห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ สามารถจัดการเรียนการสอนได้กลุ่ม เดียว  
ต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่ม ทําให้อาจารย์ผู้สอนต้องสอนหลายกลุ่ม และนิสิตบางส่วนไม่มี
ความต้ังใจในการเรียน ก็ย่ิงทําให้ผู้สอนต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากน้ีการนํานิสิตลงพื้นที่เพ่ือศึกษาในชุมชนตามประเด็นความสนใจน้ันตอบโจทย์
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่เน่ืองจากมีจํานวนนิสิตและจํานวนกลุ่มหลาย
กลุ่มทําให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการในรายวิชา 

- การลงพ้ืนที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการสอนแบบปกติ ดังน้ัน งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรในรายวิชาไม่เพียงพอ อาจารย์ผู้สอนในปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นนักวิจัย  
ไม่ ใช่อาจารย์ ทําให้ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน  ขาดเจ้าหน้าที่ ในการดําเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการในรายวิชา 
 



 ๑๑ 

๒. รายวิชาจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
- ไม่สามารถเปิดสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง เพราะปัญหาเรื่องการเดินทางไปสอน ณ วิทยาเขต

พัทลุง ด้วยอาจารย์ผู้สอนอยากจะให้มีการจัดรถเพ่ือเดินทางไปสอนและกลับ 
ในเวลาที่ต้องการ 

๓. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชวิีต 
- อาจจะมี ปัญหาการเคลียร์นิสิตตกค้างที่ ต้องใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ... ไม่มีรายวิชา 
ที่คล้ายคลึง หรือเทียบกันได้ 

- อาจารย์บางท่านรู้สึกว่าการสอนกลุ่มผู้เรียนมีขนาดใหญ่ และนิสิตไม่มีความสนใจ 
ในการเรียน ทําให้มีความรู้สึกไม่อยากสอน 

๔. รายวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน 
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะไม่เปิดการเรียนการสอน 
- ที่ประชุมฝากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พิจารณาการเปิดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อีกคร้ัง 
๕. ประเด็นนิสิตตกค้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ติดตามนิสิตที่ตกค้างทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
- ให้คณะ/หน่วยงานท่ีดูแลรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา สํารวจข้อมูลจํานวนนิสิตที่ตกค้าง

ในรายวิชาน้ัน ๆ เพ่ือวางแผนการแก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาโดยการเทียบโอน  
หรือเปิดกลุ่มพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาโดยเฉพาะ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. มหาวิทยาลัย ควรสร้างแรงจูงใจการสอนเป็นพิเศษสําหรับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนจํานวน

มาก แต่ต้องรับผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
๒. ควรนําข้อเสนอแนะของนิสิตที่เรียนในรายวิชาทักษิณศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการเรียน 

การสอนด้วย โดยเฉพาะจํานวนเวลาเรียนกับหน่วยกิตรายวิชาจะต้องใกล้เคียงกัน  
 

 

มติ รับทราบและมอบหมายให้คณบดีหรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 
 



 ๑๒ 

  ๔.๒   เรื่อง   พิจารณา ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการ 
       บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 - นําไปพิจารณาในครั้งต่อไป - 
 

   ๔.๓   เรื่อง  พิจารณาแบบฟอร์ม มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้จัดทําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิ บั ติตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  (ฉบับที่  ๓ ) พ .ศ . ๒๕๕๘  
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓-๗ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้  ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา 
มคอ.๓-๗ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ใน
การติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด ที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร  
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะกําหนดตัวบ่งช้ี
แบบเดิมก็สามารถกระทําได้ โดยหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ.๓-๗ และตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ๑๒ ข้อ  
ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางในการดําเนินการ 
 
  ในการน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับแบบฟอร์ม มคอ.๗ รายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าข้อมูลบางเรื่อง คณะจะไม่มีข้อมูลย้อนหลัง จึงทําให้ไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลให้ชัดเจน 

 
มติ มอบส่วนงานวิชาการตรวจสอบแบบฟอร์ม มคอ.๗ และส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 



 ๑๓ 

   

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี - 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๕  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


