
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
วันจันทรท์ี่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ 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. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ คชภักดี)  
๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
๑๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
 



 ๒

๑๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี) 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
      (อาจารย์กฤษณ์  ทองขุนดํา...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๐. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา    ติดภารกิจอ่ืน 

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร)์ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ติดภารกิจอ่ืน     
      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน     
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  ติดภารกิจอ่ืน     
      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจอ่ืน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์ ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๘. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์   ติดภารกิจอ่ืน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ติดภารกิจอ่ืน  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  



 ๓

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายพยัต  คงศรีแก้ว  นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง  การเพิ่มเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป ี
   

   การเพ่ิมเงินเดือนสําหรับปีน้ีจะเช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
ตามผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส่วนร้อยละ ๗๐ (ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่ พันธกิจ) และสมรรถนะและพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน สัดส่วนร้อยละ ๓๐ (การปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ) โดยแบ่งกลุ่มการเพ่ิม
เงินเดือน คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ หัวหน้าส่วนงานอ่ืน และหัวหน้าหน่วยงาน
บริหาร 

 

มติ รับทราบ  
 
   ๑.๑.๒  เรื่อง  โครงการแลกเปลีย่นความคดิเห็น : การพฒันาการจัดการศึกษา  
                                               มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
 
   ฝ่ายวิชาการ กําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : การพัฒนาการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่กํากับดูแลงานด้านวิชาการ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
และเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นหลัก ๆ เก่ียวข้องกับการรับนิสิต 
การพัฒนาหลักสูตร การปฏิรูปการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การติดต้ังกล้องบันทึกภาพในห้องเรียนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  
และการกลั่นกรองคุณภาพข้อสอบ เป็นต้น 

 
มติ รับทราบ  

 
 



 ๔

 
   ๑.๑.๓  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
             ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     
   ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าวส่งให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงานแล้วน้ัน ประธานขอให้ผู้บริหารนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน  

 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
       นางอุทัยวรรณ   จันทรโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ในฐานะเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดังน้ี 
      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสนิทรพัย์และคํานวณค่าเสื่อมราคา 
                          ในระบบบัญชสีามมิติ 
 

       เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ และการคํานวณค่าเสื่อมราคาใน
ระบบบัญชีสามมิติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการข้ึนทะเบียนสินทรัพย์ และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาในระบบบัญชีสามมิติ โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าวและให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
เพ่ือให้ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงเวลาที่กําหนดแต่ละเดือน จึงขอให้หัวหน้าส่วนงาน 
และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ได้กํากับดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบเก่ียวกับพัสดุ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 
มติ รับทราบ  

 
 ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๑.๒.๒.๑   เรือ่ง   การประชาสมัพันธ์โครงการรับนสิิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

    ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับนิสิต  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังน้ี 



 ๕

๑) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ 
๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒) จัดนิทรรศการ “งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ ๑๒ 
ประจํ า ปี การศึ กษา  ๒๕๕๙  ระห ว่างวันที่  ๘ -๙  กันยายน  ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

๓) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ 
๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๒   เรือ่ง   สรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน 
                               การสอน : หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียน 
                               การสอนระดับอุดมศึกษา 

 

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน : 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งร่วมรับฟังแนวทางดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ ได้สรุปข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เกิด
ประสิทธิผลสําหรับการเรียนการสอนแบบ active learning ในห้องเรียนขนาดใหญ่  

 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๓   เรือ่ง   ร่าง รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙   
 

ตามที ่ภารก ิจประชุมสภาวิชาการ ฝ ่ายวิชาการ ได ้จ ัดประช ุมสภาวิชาการ  
สมัยสามัญ ครั้งที ่ ๙/๒๕๕๙ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น ฝ่ายวิชาการ จึงแจ้งรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อที่ประชุมทราบ  

 

  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓)  
 

มติ รับทราบ  



 ๖

 

๑.๒.๒.๔   เรือ่ง    สรุปผลการดําเนนิการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
                                ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

    ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโครงการต่าง ๆ สรุปผลการดําเนินการ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังน้ี 

๑. โครงการที่ยืนยันสิทธ์ิแล้ว จํานวน ๓ โครงการ 
๒. โครงการที่อยู่ในระหว่างยืนยันสิทธ์ิ จํานวน ๑ โครงการ หมดเขตยืนยันสิทธ์ิ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือ โครงการโควตาโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
๓. โครงการที่กําลังดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก จํานวน ๙ โครงการ 
๔. โครงการที่รอเปิดรับสมัคร จํานวน ๑๑ โครงการ 
 

พร้อมน้ี ได้เสนอข้อมูลการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วิทยาเขต/คณะ 
  ๑ 
แผนรับ 

จํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ๓   จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลอืก

โครงการโควตา  
๑๔ จังหวัดภาคใต ้

๒ + ๓ 
  รวม 

ร้อยละต่อ
จํานวนรับ   A   B   C ๒ รวม 

วิทยาเขตสงขลา  ๒,๒๑๐ - - ๓๘๓ ๓๘๓ ๑๔๒ ๕๒๕ ๒๓.๗๖ 
- คณะศึกษาศาสตร์ ๕๐๐ - - ๑๙๐ ๑๙๐ ๒๕ ๒๑๕ ๔๓ 
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๔๖๐ - - ๘๕ ๘๕ ๒๖ ๑๑๑ ๒๔.๑๓ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๔๕ - - ๘๑ ๘๑ ๓๔ ๑๑๕ ๑๗.๘๓ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๐๕ - - ๖ ๖ ๑๐ ๑๖ ๗.๘ 

- คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ - - ๒๑ ๒๑ ๔๗ ๖๘ ๑๗ 
วิทยาเขตพัทลุง ๑,๐๕๐ ๙ ๔๖ ๑๘๙ ๒๔๔ ๖๖ ๓๑๐ ๒๙.๕๒ 

- คณะนิติศาสตร์ ๑๒๐ - - ๒๖ ๒๖ - ๒๖ ๒๑.๖๗ 
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๘๐ ๑ ๔๖ ๑๘ ๖๕ ๒ ๖๗ ๓๗.๒๒ 
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๕๐ ๔ -  ๖๙ ๑๘ ๘๗ ๓๔.๘ 

- คณะวิทยาศาสตร์ ๔๖๐ ๔ - ๘๐ ๘๔ ๔๖ ๑๓๐ ๒๘.๒๖ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔๐ - - - - - - ๐ 

รวมท้ัง ๒ วิทยาเขต ๓,๒๖๐ ๙ ๔๖ ๕๗๒ ๖๒๗ ๒๐๘ ๘๓๕ ๒๕.๖๑ 
หมายเหตุ 
A โครงการโควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
B โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ คร้ังที่ ๑ 
C โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ 

  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๔)  
 

มติ รับทราบ  
 



 ๗

 ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
๑.๒.๓.๑   เรื่อง  วาระการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

                               ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 

    การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
ได้พิจารณาวาระการประชุมที่สําคัญ ดังน้ี 

๑. การเปล่ียนช่ือที่ประชุมเป็น “สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย” 
(ส ค วท .) “ Science Deans Council of Thailand (SDCT) แ ล ะ ร่ า ง
ธรรมนูญสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

๒. การพิจารณาร่าง Proposal โครงการปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการโดย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
   

 

 

มติ รับทราบ 
 

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  การเสนอโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
   

     พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ขอให้มหาวิทยาลัย
สมาชิกเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เสนอเน้ือหาหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรือ 
มีส่วนร่วมในโครงการตามแนวพระราชดําริฯ หากผ่านการคัดเลือกจะมีการเผยแพร่เป็นวีดิทัศน์เสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการต่อไป 

 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๔.๒   เรื่อง  การเสนอผลงานพันธกิจมหาวิทยาลยักับสังคมเพือ่ขอกําหนด 

                                              ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

    คณาจารย์สามารถนําผลงานที่ เก่ียวข้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย กับสั งคม 
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ และมหาวิทยาลัยทักษิณจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม (Engagement Thailand)  และจะมีการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาต่อไป 
 

มติ รับทราบ 



 ๘

     ๑.๒.๔.๓   เรื่อง  การประชุมหารือแนวทางในการเตรียมการรองรับการพฒันา 
                           ความเป็นนานาชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

     งานวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมหารือแนวทางในการเตรียมการรองรับการพัฒนาความ
เป็นนานาชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมดังกล่าว ได้เชิญหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง มาระดมสมองในการเตรียมการเพ่ือการขับเคลื่อนสู่สากล ซึ่งจะมีการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือเตรียมตัวสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป 

 
มติ รับทราบ 

 
     ๑.๒.๔.๔   เรื่อง  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพการประชุม 4th UNINET  

                                                          Workshop 
 

         มหาวิทยาลัยทักษิณ  จะรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4th UNINET Workshop 
ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
มติ รับทราบ 

 
     ๑.๒.๔.๕   เรื่อง  การร่วมจัดปาฐกถาพิเศษ Part of the 6th ASEAN Event Series  

                                                                  “Bridges-Dialogues Toward a Culture of Peace” 
 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เชิญมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดปาฐกถาพิเศษ 
Part of the 6th ASEAN Event Series “Bridges-Dialogues Toward a Culture of Peace” โดยองค์ปาฐก 
ในคร้ังน้ี คือ Prof. Robert F. Engle III ผู้ได้รับรางวัล 2003 Nobel Laureate for Economic ในวันจันทร์ที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ในการน้ี จึงเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๙  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

   ๔.๑   เรื่อง  การกําหนดชื่อปริญญาในใบปริญญาบัตร 
 

  ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ ๖๔.๒๔.๐๐/๒๔๐๙ เรื่อง ขอหารือช่ือปริญญาจากคณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา และบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๔.๒๓.๐๐/๔๗๐๒ เรื่อง แจ้งข้อสังเกตช่ือปริญญาและสาขาวิชาในปริญญาบัตร
จากคณะวิทยาศาสตร์ โดยประเด็นสาระเน่ืองจากช่ือปริญญาที่ระบุในใบปริญญาบัตร ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ 
ของหลักสูตร นายทะเบียนมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดช่ือปริญญาในใบปริญญาบัตร 
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การเขียนช่ือปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ควรจะต้องมีความสอดคล้องกัน 

   

มติ  
๑. เห็นชอบให้ระบุช่ือปริญญาในปกปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คงเดิม 
๒. มอบนายทะเบียนมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป และนํามาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง 
 
 

 



 ๑๐ 

  ๔.๒   เรื่อง   พิจารณา ร่าง กรอบคิดและแนวทางการปฏิรูประบบและกลไกการสนับสนุน 
                          การบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการ 
แก่สังคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี
และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม รวมถึงการให้โอกาสบุคลากรและนิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการต่าง ๆ นอกจากน้ี ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีทําหน้าที่โดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ให้เปล่าหรือหารายได้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารระดับสูงต่างให้การสนับสนุน และกําหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดบริการ
วิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาใน
ภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ รวมถึงมีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี ดังน้ัน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป อธิการบดีจึงกําหนดให้เร่งการ
ปฏิรูประบบบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผ่านมา ดังน้ัน จึงต้อง
กําหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจน และสร้างแนวทางบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ร่าง กรอบคิดและแนวทางการปฏิรูประบบและกลไกการสนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การพัฒนาระบบและกลไกการบ ริหารจัดการบริการวิชาการที่ ระบุ ในข้อ  ๒ .๒ .๒  
อาจไม่ครอบคลุมถึงการกําหนดนิยามในข้อ ๑.๒ เรื่องโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (University Branding)  ดังน้ัน จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
หัวข้อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ  

๒. ควรเพ่ิมข้อมูลให้เห็นถึงผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งการกําหนดกระบวนการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ที่ต้องการ  

๓. ระบบและกลไกของการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดจะต้องมีแผน ซึ่งในแผนจะต้องแสดงให้
เห็นถึงเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีสัดส่วนงบประมาณในแต่ละโครงการ 
ซึ่งจะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 

 



 ๑๑ 

๔. งานบริการวิชาการ ควรสร้างระบบและกลไกให้สามารถนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันมาบูรณาการเช่ือมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และจะต้องเช่ือมโยงกับกับทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก เป็นต้น 

๕. โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ควรเช่ือมโยงถึงแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 
มติ  
๑.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณานําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป   
     ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
๒.  มอบคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก และงานบริการวิชาการ นํากรอบคิดและแนวทางการปฏิรูป 

               ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณไปสื่อสารสู่บุคลากร 
 
 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑   เรื่อง   การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์  
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หารือความชัดเจนเกี่ยวกับการกระบวนการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์ โดยหารือว่าอาจารย์จะไปทดสอบเองหรือไม่ กําหนดเวลาการออกหลักเกณฑ์
จากศูนย์ภาษา และความเช่ือมโยงกับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งได้รับการช้ีแจงว่าขณะน้ีทางศูนย์ภาษาอยู่
ในระหว่างการจัดทํา TSU TEP และการกําหนดการเทียบเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

 
มติ รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 

 
 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


