
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๗.๒๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช  อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
ผู้เขา้ประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     

      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร)์ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์...รักษาการแทน) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์...รักษาการแทน) 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์      
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 

๑๖. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (นายไพทรูย์  ทองสม...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๖. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ติดภารกิจอ่ืน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน     
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์    ติดภารกิจอ่ืน 
      (อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๒๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง  การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) 
    
   มหาวิทยาลัยทักษิณ  กําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และ
ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพังงา 
โดยการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) จะนําเสนอประเด็นเพ่ือทบทวนดังน้ี 

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ผลกระทบจากการปรับตัวของมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดน้อยลง 

- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Restructure) โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน
และสังคม 

- การบริหารงานคณะโดยมีภาควิชาและไม่มีภาควิชา 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  การเข้าชี้แจงขัน้ตอนและรายละเอียดการดําเนนิงานบูรณาการ 
                           มหาวิทยาลัยแห่งความสขุสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย :  
                           ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ การสรา้งเสริม 
                           สุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสขุสู ่
                           มหาวิทยาลยัสุขภาวะ 
 

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการสนับสนุนทุน 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดําเนินงานโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรแบบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายการดําเนินกิจกรรมร่วมกันตามแผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย จึงกําหนดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นเครือข่าย ๔๐ แห่ง 



 ๔

       มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการดําเนินงานรอบท่ี ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในภาพรวมให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
ร้อยละ ๗๐ ในปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ๔ ข้อ ในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐  คะแนนเฉลี่ยความผูกพันองค์กร ร้อยละ ๘๐ คะแนนเฉล่ียรวมสมดุลแห่งชีวิต ร้อยละ ๗๐  
และคะแนนเฉลี่ยรวมความสุข ร้อยละ ๗๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการสํารวจความสุข 
ของบุคลากร ปีละ ๑ ครั้ง ด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER แบบออนไลน์ โดยกําหนดช่วงเวลาในการ
สํารวจแบบออนไลน์ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยการเผยแพร่ข้อมูลและผลการสํารวจภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือน้ี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุขของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นลิขสิท ธ์ิของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบย่ังยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ทําหน้าที่จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลความสุขของบุคลากรเป็นความลับ และจะไม่เผยแพร่
ข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้จากการสํารวจแก่สาธารณะ แต่จะนําเสนอผลในภาพรวม รวมท้ังนําส่ง
ข้อมูลคืนให้มหาวิทยาลัยในรูปแบบซี ดี ซึ่ งคณะวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าช้ีแจงขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒   เรือ่ง  นโยบายการดําเนนิงานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา 
                           เพื่อการดําเนินการท่ีเปน็เลศิ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

 
         ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากร 
     มนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล  

พ่ึงพาตนเองได้ 
 ตัวบ่งชี้   TSU๑๖  การพัฒนางองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
     แห่งชาติ (TQA)/เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 
 



 ๕

เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ สู่การปฏิบัติ 
  

ปี เป้าหมายการดําเนนิการ 
๒๕๕๘ ร้อยละ ๒๐ ของส่วนงานวิชาการนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 

- จัดทํา OP และประเมินตนเอง หมวด ๑-๖ และกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญในหมวด ๗ 
- จัดทําแผนและพัฒนาคณะตามแนวทาง EdPEx 

๒๕๕๙ - ส่วนงานอ่ืน/หน่วยงานบริหาร ประเมินตนเอง จัดทําแผนและพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx 
เฉพาะกระบวนงานที่เก่ียวข้อง 

- ส่วนงานนําร่องอย่างน้อย ๑ หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) ของ สกอ. 

๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 
- จัดทํา OP และประเมินตนเองหมวด ๑-๖ และกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญในหมวด ๗ 
- จัดทําแผนและพัฒนาคณะตามแนวทาง EdPEx 
- ส่วนงานนําร่องอย่างน้อย ๑ หน่วยงานย่ืนขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TQA 

๒๕๖๑ ส่วนงานวิชาการทุกส่วนงานนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 
- จัดทํา OP และประเมินตนเองหมวด ๑-๖ และกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญในหมวด ๗ 
- จัดทําแผนและพัฒนาคณะตามแนวทาง EdPEx 

๒๕๖๒ ส่วนงานนําร่องอย่างน้อย ๑ หน่วยงานได้รับรางวัล TQC/EdPEx ๒๐๐ 
๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย/เข้าร่วมโครงการ EdPEx ๒๐๐ 
๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๐ ของส่วนงานวิชาการผ่าน EdPEx ระดับ ๒๐๐ คะแนน 
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยผ่าน EdPEx ระดับ ๒๐๐ คะแนน 
๒๕๖๖ ทุกส่วนงานท้ังระดับคณะ/สถาบันนําเกณฑ์ TQA/EdPEx มาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่าง

ต่อเน่ือง 
๒๕๖๗ มี Thaksin University Criteria 

 
  เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุนโยบายที่กําหนดไว้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. นโยบายและแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ  
(EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานวิชาการที่ดําเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  
ต้องรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ  
CHE QA. Online ในช่วง ๓ ปีแรก 
 
 



 ๖

๒. การสนับสนุนบุคลากรของส่วนงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ EdPEx ของสถาบันพัฒนา 
ทุนมนุษย์ ดังน้ี 

- ส่วนงานวิชาการ เฉพาะส่วนงานท่ีมีความพร้อมและสนใจดําเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- ส่วนงานอ่ืนและหน่วยงานบริหาร ทุกส่วนงาน เน่ืองจกาเป็นการเตรียมการดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนระบบคุณภาพการศึกษา ควรสนับสนุนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมของ

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ควรมีโมเดลของกระบวนการที่จะขับเคลื่อน เพ่ือจะเป็นแนวทางให้คณะดําเนินการเตรียม

ข้อมูล 
๓. ควรจัดปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ที่จะต้อง

ดําเนินการอย่างเร่งด่วน  
 
มติ  
๑. รับทราบนโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ 
 

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
         ๑.๒.๒.๑   เรื่อง  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ TSU๐๒ และตัวบ่งชี้ ๑.๖.๓  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการจัดสรร 
Licenses ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นําไปใช้งาน จํานวน ๖,๐๘๕ Licenses 
 
 
 



 ๗

    ทั้งน้ี เพ่ือให้การนําโปรแกรมไปใช้พัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอขอปรับเกณฑ์การประเมินในส่วนที่ ๒ ตัวบ่งช้ี TSU๐๒  
และตัวบ่งช้ี ๑.๖.๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว สําหรับปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

         ๑.๒.๒.๒   เรื่อง  แจ้งผลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
    ภารกิจรับนิสิต ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดําเนินการรับสมัครมาต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ดําเนินการ
เปิดรับสมัครไปแล้ว จํานวน ๓๖ โครงการ โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๘ โครงการ และกําลังดําเนินการ 
จํานวน ๑๘ โครงการ มีผู้ยืนยันสิทธ์ิทั้งหมด ๑,๗๐๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) ดังน้ี 
 

คณะ/วิชาเอก แผนรับ ยืนยันสิทธ์ิ 
ร้อยละการ
ยืนยันสิทธิ์
ต่อแผนรับ 

จํานวนที่
รอยืนยัน
สิทธิ์ ๓ 
โครงการ 

จํานวนยืนยัน
สิทธิ ์

(รวม ๓ 
โครงการที่ยัง

ไม่ยืนยัน
สิทธิ์) 

ร้อยละของการ
ยืนยันสิทธิ์ตอ่

แผนรับ (รวม ๓ 
โครงการที่ยังไม่
ยืนยันสิทธิ)์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๓๕ ๒๐๓ ๓๑.๙๗ ๘๐ ๒๘๓ ๔๔.๕๗ 
คณะศึกษาศาสตร์ ๕๐๐ ๒๘๖ ๕๗.๒๐ ๙๔ ๓๘๐ ๗๖.๐๐ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๐๕ ๑๓๘ ๖๗.๓๒ ๔ ๑๔๒ ๖๙.๒๗ 
คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ๔ ปี (สงขลา) ๔๐๐ ๑๔๙ ๓๗.๒๕ ๓๒๗ ๔๗๖ ๑๑๙.๐๐ 
คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ๔ ปี (สงขลา) ๑๕๐ ๑๑ ๗.๓๓ ๐ ๑๑ ๗.๓๓ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ 

๔๖๐ ๑๕๘ ๓๔.๓๕ ๙๘ ๒๕๖ ๕๕.๖๕ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ เทียบ ๔ ปี 

๑๘๐ ๑๓๙ ๗๗.๒๒ ๐ ๑๓๙ ๗๗.๒๒ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ภาคสมทบ เทียบ ๔ ปี 

๓๓๐ ๑๐๐ ๓๐.๓๐ ๐ ๑๐๐ ๓๐.๓๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๔๖๐ ๒๓๐ ๕๐.๐๐ ๘๙ ๓๑๙ ๖๙.๓๕ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๘๐ ๑๐๗ ๕๙.๔๔ ๓๙ ๑๔๖ ๘๑.๑๑ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๕๐ ๑๒๖ ๕๐.๔๐ ๙๑ ๒๑๗ ๘๖.๘๐ 



 ๘

คณะ/วิชาเอก แผนรับ ยืนยันสิทธ์ิ 
ร้อยละการ
ยืนยันสิทธิ์
ต่อแผนรับ 

จํานวนที่
รอยืนยัน
สิทธิ์ ๓ 
โครงการ 

จํานวนยืนยัน
สิทธิ ์

(รวม ๓ 
โครงการที่ยัง

ไม่ยืนยัน
สิทธิ์) 

ร้อยละของการ
ยืนยันสิทธิ์ตอ่

แผนรับ (รวม ๓ 
โครงการที่ยังไม่
ยืนยันสิทธิ)์ 

คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคปกติ ๑๒๐ ๔๓ ๓๕.๘๓ ๒๒ ๖๕ ๕๔.๑๗ 
คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคสมทบ ๕๐ ๙ ๑๘.๐๐ ๐ ๙ ๑๘.๐๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐ ๕ ๖.๒๕ ๖ ๑๑ ๑๓.๗๕ 
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตสงขลา ๒,๘๖๐ ๑,๑๘๔ ๔๑.๔๐ ๖๐๓ ๑,๗๘๗ ๖๒.๔๘ 
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๔๐ ๕๒๐ ๔๕.๖๑ ๒๔๗ ๗๖๗ ๖๗.๒๘ 
รวมการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๐๐๐ ๑,๗๐๔ ๔๒.๖๐ ๘๕๐ ๒,๕๕๔ ๖๓.๘๕ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 
 

มติ รับทราบ 
         ๑.๒.๒.๓   เรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
    ตามที่ ฝ่ าย วิชาการ  ได้ ดํ า เนิ นการปรับปรุ งหลั กสู ต รระ ดับปริญญ าตรี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ และได้เสนอ ร่าง รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ให้ระบุคําว่า “ไม่เกิน” เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต กรณีเงินรายได้ลดลง 

๒. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน กรณีที่ผู้ช่วยสอนเป็นนิสิตระดับปริญญาโท/นิสิต
ระดับปริญญาเอก ให้กําหนดอัตราเท่ากับ กรณีที่ผู้ช่วยสอนเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

๓. การจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนหลัก กรณีสอนเกิน โดยไม่กําหนดจํานวนช่ัวโมงสูงสุดที่เบิกได้ 
ให้มีการทดลองใช้เกณฑ์ดังกล่าวประมาณ ๑-๒ ปี แล้วจะมีการพิจารณาวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 

 



 ๙

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ผู้ประสานงานรายวิชาที่ เป็นผู้สอนหลัก จะสามารถเบิกค่าตอบแทนของผู้สอนหลักและ

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชาได้หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน 

๒. หากคณะจัดทําข้อสอบที่คณะ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณไปให้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการหารือ
กับรายวิชาด้วย 

๓. ทบทวนการเบิกค่าสอนเกินโดยไม่จํากัดช่ัวโมงสูงสุดที่เบิกได้ เพราะจะทําให้หลักสูตรอ่อนแอ
ทางวิชาการ เน่ืองจากอาจารย์อาจมุ่งเน้นการสอนกระทั่งไม่ได้พัฒนาผลงานวิชาการ 

๔. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการและค่าสอนให้แก่คณะที่รับผิดชอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 

๕. คณะควรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือร่วมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือการบริหารจัดการ
งบประมาณ ภาระงาน และบุคลากรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
         ๑.๒.๒.๔   เรื่อง  รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
        และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
    ตามที่ภารกิจประชุมสภาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการจัดประชุม 
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น้ัน จึงขอแจ้งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๔) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

         ๑.๒.๒.๕   เรือ่ง  รายงานสถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
        ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
    มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน ๙๗ หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่แจ้งปิดแบบมีเง่ือนไข จํานวน ๕ หลักสูตร หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่รับนิสิต จํานวน ๒ 
หลักสูตร โดยเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด ๘๘ หลักสูตร 
    ทั้งน้ี ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีหลักสูตรที่ต้อง
ปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพ่ือพร้อมใช้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕๒ หลักสูตร ส่งเข้าฝ่ายวิชาการแล้ว จํานวน ๔๐ 
หลักสูตร ยังไม่ส่งเข้าฝ่ายวิชาการ จํานวน ๑๒ หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
แล้ว จํานวน ๒๒ หลักสูตร รอพิจารณา จํานวน ๑๘ หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการแล้ว จํานวน ๓ 
หลักสูตร รอพิจารณา จํานวน ๑๙ หลักสูตร และรอพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน ๓ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดสถานะหลักสูตร  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๕) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

 
 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
    ๔.๑   เรื่อง  ผลการติดตามการดําเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา  
                                   ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สงิหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐) 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน น้ัน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐) โดยรายงานผ่านระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR TSU) 
กําหนดรายงานข้อมูลในระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน  ภายในวันจันทร์ที่  ๖  กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๐  
ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปผลการรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐) ในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน 
หน่วยงานบริหาร และหลักสูตรต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
ในการกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน หน่วยงานบริหาร  
และหลักสูตร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดและเปิดประโยชน์ในเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยทกัษิณต่อไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

มติ มอบรองอธิการบดี  และผู้บริหารทุกระดับที่ เก่ียวข้อง ติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  เรื่อง  เสนอแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์   ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

เสนอแนวทางให้มีระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานในทุกระดับ  เพราะมีหลายเรื่องที่จะต้องรีบดําเนินการให้
แล้วเสร็จ เพราะหากล่าช้าอาจเกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งการให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือ  
การประสานงานที่ต้องมีความเช่ือมโยงกันทุกฝ่าย และต้องมาร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจังของผู้บริหารทุกระดับ 

 
มติ รับทราบ 
 

 



 ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  น. 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


