
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๖.๑๐ 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. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  

 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 

๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์      
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

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

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจอ่ืน    

      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๒. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ติดภารกิจอ่ืน 

      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี) 



 ๓

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายศุภโชค  ชินพงศ์  หัวหน้าสํานักงานสํานักคอมพิวเตอร์ 
๒. นายภูริพล  สุวลักษณ ์  นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์ 
๓. นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข  นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์ 
๔. นางสาวนิภาพร ไฝขาว  นักวิชาชีพ สํานักคอมพิวเตอร์ 
๕. นางสาวกนกวรรณ จินดามณี นักวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร์    
๖. นายวุฒิพร เรืองเนียม  นักวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร์ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   ๑.๑.๑  เรื่อง  มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
   สํานักพระราชวัง ได้แจ้งกําหนดวันที่มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๙.๐๐ น.  

 

มติ รับทราบ  
 
   ๑.๑.๒  เรื่อง  จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

   จังหวัดสงขลา จัดการเแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่  
๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจะมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ มาพักที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา ณ  หอพักปาริชาต ๓  และอาคาร ๑๕  ประมาณ  ๒ ,๐๐๐  คน  ทั้ งน้ี ในช่วงวันดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยจะเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ 

 
มติ รับทราบ  
 
 
 
 



 ๔

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  แจ้งผลการรับนิสติ ระดับปรญิญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

                        ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดําเนินการรับสมัครมาต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐  
โดยได้ดําเนินการเปิดรับสมัครไปแล้ว จํานวน ๔๓ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๓๘ โครงการ  
และกําลังดําเนินการ จํานวน ๖ โครงการ ซึ่งมีผู้ยืนยันสิทธ์ิทั้งหมด จํานวน ๒,๒๐๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังน้ี  
     

คณะ แผนรับ ยืนยันสิทธ์ิ 
ร้อยละการ
ยืนยันสิทธิ์
ต่อแผนรับ 

จํานวนรับ 
Admissions 

จํานวนรับ
ตรงที่กําลัง
ดําเนินการ 

รวมจํานวนรับที่
กําลังดําเนินการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๓๕ ๑๙๙ ๓๑.๓๔ ๓๕๕ ๒๑๐ ๕๖๕ 
คณะศึกษาศาสตร์ ๕๐๐ ๓๐๕ ๖๑.๐๐ ๑๘๖ ๙๔ ๒๘๐ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๐๕ ๑๓๔ ๖๕.๓๗ ๐ ๙๕ ๙๕ 
คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ๔ ปี (สงขลา) ๔๐๐ ๒๙๑ ๗๒.๗๕ ๑๕๐ ๓๐ ๑๘๐ 
คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ๔ ปี (สงขลา) ๑๕๐ ๓๗ ๒๔.๖๗ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ 

๔๖๐ ๑๖๙ ๓๖.๗๔ ๒๘๕ ๙๐ ๓๗๕ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ เทียบ ๔ ปี 

๑๘๐ ๒๗๗ ๑๕๓.๘๙ ๐ ๑๐ ๑๐ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ภาคสมทบ เทียบ ๔ ปี 

๓๓๐ ๒๙๖ ๘๙.๗๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๔๖๐ ๑๘๗ ๔๐.๖๕ ๓๑๙ ๒๒๕ ๕๔๔ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๘๐ ๑๓๑ ๗๒.๗๘ ๑๘๐ ๑๒๐ ๓๐๐ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๕๐ ๑๑๙ ๔๗.๖๐ ๑๘๘ ๗๐ ๒๕๘ 
คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคปกติ ๑๒๐ ๓๑ ๒๕.๘๓ ๗๕ ๔๕ ๑๒๐ 
คณะนิติศาสตร์ (พัทลุง) ภาคสมทบ ๕๐ ๑๑ ๒๒.๐๐ ๐ ๐ ๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐ ๑๘ ๒๒.๕๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๐๐ 
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตสงขลา ๒,๘๖๐ ๑,๗๐๘ ๕๙.๗๒ ๙๗๖ ๗๒๙ ๑,๗๐๕ 
รวมการรับนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๔๐ ๔๙๗ ๔๓.๖๐ ๘๔๒ ๕๘๐ ๑๔๒๒ 
รวมการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๐๐๐ ๒,๒๐๕ ๕๕.๑๒๕ ๑,๘๑๘ ๑,๓๐๙ ๓,๑๒๗ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 



 ๕

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรหาวิธีการที่ทําให้นิสิตอยู่กับมหาวิทยาลัย และออกระหว่างภาคการศึกษาให้น้อยที่สุด  
๒. สาเหตุที่ทําให้นักเรียนมาเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยน้อย อาจเน่ืองจากการเปิดภาคการศึกษา

ช้ากว่าที่อ่ืน ความนิยมเลือกเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น บางหลักสูตรยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ไม่แล้วเสร็จ และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาขาวิชาที่จะเรียน ขาดความม่ันใจในการเลือกเข้า
ศึกษา เป็นต้น 

 

มติ รับทราบ  
 

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง  สรุปจํานวนนสิิตสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
                             และผลการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา  
                             นานาชาติ 

 

         สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยให้นิสิตจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 
ฝึกปฏิบัติงานโดยเปรียบเสมือนเป็นพนักงานคนหน่ึงของสถานประกอบการ ทั้งน้ี การปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลจากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการน้ัน ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาน้ี ได้รับความนิยมจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
         มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา 
ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรต่าง ๆ  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพมากย่ิงขึ้น 
         โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จํานวน ๔๒๑ คน 
๑๗ สาขาวิชา และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จํานวน ๒๕ คน   
         ทั้งน้ี โครงการสหกิจศึกษาได้กําหนดให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องทําโครงงาน 
สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาขึ้น ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด จํานวน ๕๗ โครงงาน ประกอบด้วย 

๑. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น มีนิสิตส่งโครงงานเข้าประกวด  
จํานวน ๗ โครงงาน 

๒. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนิสิตส่งโครงงานเข้าประกวด  
จํานวน ๑๔ โครงงาน 

๓. ประเภทนวัตกรรม มีนิสิตส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด จํานวน ๔ โครงงาน 



 ๖

๔. ประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ มีนิสิตส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวด จํานวน ๓๒ โครงงาน 

    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรสร้างแรงจูงใจให้นิสิตในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เน่ืองจากนิสิตที่ไปสหกิจศึกษา  

ต้องมีการลงทุนสูง  
๒. ควรเช่ือมความสัมพันธ์กับภาคเอกชน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติ 

สหกิจศึกษาได้ง่ายขึ้น 
 

มติ รับทราบ  
 

      ๑.๒.๑.๓   เรื่อง  การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE  
                             International Conference 2018 (The 21st AFBE 2018) 

 

         วิทยาลัยนานาชาติ กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  TSU-AFBE 
International Conference 2018  (The 21 st AFBE 2018 ) ภาย ใต้ หั วข้ อ  Creativity and Innovation  
for Smart Society and Sustainable Development ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเก็ต
เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ระดับนานาชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ งในระดับประเทศ 
และต่างประเทศได้นําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนนรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกันตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถส่งผลงานได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.tsu.ac.th และ www.thaksinuni.org 
         ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรเชิญมหาวิทยาลัยในเครือข่าย IMT-GT 
UNINET เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 



 ๗

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  IMT-GT University Network (UNINET) 
 

     ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสมาชิกเครือข่าย IMT-GT University Network 
(Uninet) ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย น้ัน  
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกพยายามผลักดันให้เครือข่ายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็งและ
มีกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยประชุมเครือข่าย และจัดทํา IMT-GT University Network Strategic 
Action Plan 2 0 1 7 -2 0 2 1  ระห ว่ าง วั น ที่  ๒๓ -๒ ๔  พ ฤษ ภ าคม  ๒๕๖๐  ณ  Syiah Kuala University  
ประเทศอินโดนีเซีย น้ัน ซึ่งการรวมตัวครั้งใหม่ของเครือข่ายมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกรวมถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
    

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๒   เรื่อง  ผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา 
 

     ตามท่ีจังหวัดพัทลุงร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ต้ังแต่อดีต  ปัจจุบัน 
รวมถึงภาพอนาคตของจังหวัดพัทลุง ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ชุดนิทรรศการที่ใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ   
และกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัย 
ได้มอบหมายให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด 
การบูรณาการวิชาการข้ามศาสตร์น้ัน การดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา มุ่งเน้นการบูรณาการในหลายรูปแบบ  
หลายระดับ ประกอบด้วย 

๑. การบู รณ าการการทํ างาน โดยการทํ างานร่วม กันระห ว่างภาค วิชาการ   
ภาครัฐ  ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 

๒. การบูรณาการเน้ือหาทางวิชาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (Area Base) ที่มุ่งเน้นให้
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสามารถนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการได้อย่างอิสระ
ภายใต้กรอบเน้ือหาสาระและการตอบสนองต่อโจทย์ของพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

๓. การบูรณารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ บูรณาการทั้ งการเรียนรู้ในลักษณะ 
ของการเรียนการสอน (Teaching) ผ่านฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (self-learning) ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนท่ีอยู่ในเครือข่ายของศูนย์พัทลุงศึกษา และการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Dialog)  



 ๘

ผลการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา  วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
๑. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดพัทลุง ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
๒. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพัทลุงศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ วิถีชีวิต 

และประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง สําหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนเยาวชนและผู้สนใจใฝ่รู้ 

๓. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่ จะใช้ในการต่อยอดภูมิ ปัญญาศิลปะ  
และวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุงที่สนองตอบนโยบายระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ 

๔. เพ่ือให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากลด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ อันจะสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดพัทลุง 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าขอให้ส่งสําเนาแจ้งฝ่ายแผนงาน และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปด้วย 
  

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๓   เรื่อง  การจัดทํา ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 

    ขณะน้ีจะมีการจัดทํา ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) โดยกําหนดจัดในส่วนของภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย 
จะสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๔   เรื่อง  การเขียนโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ 
 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมจัดทําแผนกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเขียนโครงการดังกล่าวจะสอดรับกับการตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัย สามารถจัดทําโครงการเสนอผ่านคลินิกเทคโนโลยีได้หลายโครงการ หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
 

มติ รับทราบ  
 
 



 ๙

 
๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑.๒.๓.๑   เรือ่ง การเขา้ตรวจเยี่ยมสถาบนัอุดมศึกษา (Site Visit)  
                    เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนนิโครงการส่งเสริม 
                    หน่วยจัดการทรพัย์สนิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
                    (Technology Licensing Office : TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการส่งเสริม 
ห น่ วยจั ดก ารท รัพ ย์สิ น ท างปัญญ าและถ่ ายทอด เทค โน โล ยี  (Technology Licensing Office : TLO)  
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน ๑๓ สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มสถาบันระดับ Early Stage โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
MOU เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ น้ัน และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และบุคลากรสถาบันวิจัย 
และพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคุณสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา (Site Visit)  
เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ TLO มหาวิทยาลัยทักษิณ และนอกจากน้ี ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้ร่วมหารือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดรับกับ 
การพัฒนางานวิจัยในอนาคตและแนวทางการสร้างงานวิจัยไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สู่ภาคธุรกิจในลําดับต่อไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  โครงการเกษตรสัมพันธ์ ๓ มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ 
“Agri-Relationship of ASEAN Universities Network” เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท กําหนดจัดระหว่างวันที่ 
๑๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  พ้ืนที่ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  
โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จํานวน ๗ มหาวิทยาลัย และนิสิตเข้าร่วม จํานวน ๑๐๐ คน ดังน้ี 

๑. Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia  จํานวน ๔๕ คน 
๒. Syiah Kuala University, Indonesia  จํานวน ๕ คน 
๓. Universitas Muria Kudus, Indonesia  จํานวน ๕ คน 
๔. Kindai University (Nara Campus), Japan    จํานวน ๕ คน 



 ๑๐ 

๕. Tokyo University of Agriculture and Technology  (Tokyo), Japan
จํานวน ๕ คน 

๖. Panyapiwat Institute of Management, Thailand  จํานวน ๕ คน 
๗. Thaksin University, Thailand   จํานวน ๓๐ คน 

 

ทั้งน้ี ลักษณะกิจกรรมที่จัด แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังน้ี 
๑. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพืช สัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาหารและเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 
๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะสัมพันธ์ทางด้านเกษตร 
๓. กิจกรรมการผูกจิตมิตรสัมพันธ์ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์
๑.๒.๕.๑   เรื่อง  รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้บริหาร  

 (EIS : Executive Information System) 
 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS) เพ่ือนําข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารนํามาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือนํามากําหนดนโยบาย 
วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 
 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๕.๒   เรื่อง  รายงานผลการพัฒนาระบบ TSU MOOC  

 (Massive Open Online Course) 
 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบ TSU MOOC (Massive Open Online 
Course) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
สามารถรองรับผู้เรียนได้จํานวนมาก ขณะนี้ สํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒) 
 
มติ รับทราบ  



 ๑๑ 

๑.๒.๕.๓   เรือ่ง  การลงนามความร่วมมือ  
    (Memorandum of Understanding) 
 

    เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการ
น วัตกรรมก าร พัฒ น าสถาบั นก ารศึ กษ า  เพ่ื อ ส ร้ า งค วาม ได้ เป รี ยบ ใน เชิ งก ารแข่ งขั น บน เวที โล ก  
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จํากัด โดยคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
และบริษัท แพคกอน จํากัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งน้ี 
    การลงนามความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตจํานงร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย 
ในการจัดต้ังโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 
ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือใน ๘ โครงการ ดังน้ี 

๑) การจัดการ “ผูเ้ช่ียวชาญ” ร่วมสอนในวิชาต่างๆ แบบ Remote Teaching 
๒) การจัดต้ัง “หลักสูตรฝึกงาน” หรือ Corporate University 
๓) การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ “Startup” ผา่น CAT Techno Farm 
๔) การให้บริการ eEducation Platform เพ่ือรองรับการให้บริการการเรียน

การสอนผ่านออนไลน์ 
๕) การให้บริการพัฒนาโครงข่าย และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือรองรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University 
๖) การให้บริการจัดต้ัง “ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ไอที และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส”์ 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
๗) การให้บริการ Contents และ Software เพ่ือการศึกษา 
๘) การสร้างรายได้เสริมให้กับสถาบัน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๓) 

 
มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
๑.๒.๖.๑   เรื่อง  ฐานข้อมูลสถิตินิสิต 
 
ด้วยงานทะเบียน วิทยาเขตสงขลาได้พัฒนาระบบเพ่ือรวมรวบข้อมูลการคงอยู่

ของนิสิต เพ่ือให้ส่วนงานวิชาการนําไปเป็นข้อมูลประกอบการบริหารและติดตามข้อมูลนิสิต และประกอบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี C.๑ การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
ในประเด็นการคงอยู่ของนิสิต ทั้งน้ี ระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๑. ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) หากมีนิสิตย้ายเข้าหรือออก 
ระบบจะคํานวณอัตโนมัติ 

๒. ข้อมูลนําเสนอตามปีที่นิสิตเข้าศึกษา ดังน้ัน การสรุปข้อมูลต้องเปิดดูเป็น
รายปีตามท่ีต้องการ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบเพ่ิงพัฒนาปีแรก รูปแบบการนําเสนอข้อมูลอาจจะยังไม่
ตอบสนองผู้ใช้งานทั้งหมด ผู้พัฒนาระบบจะพัฒนาต่อในอนาคต เช่น การแสดงสถิติปีการศึกษาปัจจุบัน จําแนกตาม
ช้ันปี การจําแนกประเภทของผู้พ้นสภาพในกลุ่มไม่ชําระค่าเทอมท่ีมีรายละเอียดกว่าน้ี 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๖.๒   เรือ่ง  ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา  
                     ๒๕๕๙ (ผูส้ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

 

    ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการติดตามสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘) ผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(http://www.employ.mua.go.th) ของ สกอ. เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการรายงาน
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในตัวบ่งช้ีที่ C.๒ การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพน้ัน การสํารวจกําหนดเป้าหมายการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๐ ของผู้สําเร็จการศึกษา  
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า 

๑. ผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ในภาพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๙.๑๘ และมีงานทํา 
ร้อยละ ๖๖.๖๔ 
- ระดับปริญญาตรี  ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๘๖.๖๓   

มีงานทําร้อยละ ๖๕.๘๓  
- ระดับปริญญาโท  ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖๘.๙๓   

มีงานทําร้อยละ ๘๑.๔๓  



 ๑๓ 

- ระดับปริญญาเอก ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๐๐  
มีงานทําร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร พบว่า มีบางหลักสูตรที่ผลการสํารวจ
ยังไม่ครบร้อยละ ๗๐ ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งส่วนงาน
วิชาการเพ่ือติดตามข้อมูลแล้ว  

๓. เปรียบเทียบข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ C.๒ การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)  ย้อนหลัง ๕ ปี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง โดยปีการศึกษา 
๒๕๕๕ จํานวนร้อยละ ๘๐ .๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนร้อยละ 
๗๘.๙๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนร้อยละ ๗๒.๓๒ และปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จํานวนร้อยละ ๘๖.๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๖๕.๘๓ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๒) 
 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรที่มีจํานวนบัณฑิตได้งานทําน้อย 
อาจต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น 

 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๙ – ๓๐   
 

เดิม 
มติ มอบคณบดีสํารวจความสนใจของคณาจารย์ด้านการสอนและด้านการวิจัย และเสนอ

ความคิดเห็นเพ่ือเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมต่อไป 
 
 
 

 



 ๑๔ 

เป็น 
มติ มอบคณบดีสํารวจหรือหารือร่วมกับคณาจารย์ในคณะถึงรูปแบบในการกําหนดความสนใจ 

ภาระงานของคณาจารย์ โดยอาจกําหนดสัดส่วนประเภทภาระงาน (Track) เช่น สายเน้น
สอนและสายเน้นวิจัย หรือการกําหนดสัดส่วนภาระงานข้ันตํ่าให้ยืดหยุ่น และเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมต่อไป 

 
๒. หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๗ 
เดิม มีการจํากัดทั้งคน 
เป็น มีการแบ่งสังกัดทั้งคน 
 

มติ รับรองโดยมีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    ๓.๑   เรื่อง  พิจารณาการจัดโครงการสมัมนาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัทักษิณ ประจําปี ๒๕๖๐ 
 
  สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรจัดปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ เพ่ือเป็นการให้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน และที่ประชุมมีมติมอบหมายฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคลจัดโครงการดังกล่าว น้ัน 
  ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการสํารวจการจัดโครงการดังกล่าวต่อผู้บริหาร 
ในประเด็นการเข้าร่วมและความต้องการรับทราบข้อมูลเรื่องการบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงินและ
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  โดยหลังจากครบกําหนดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ได้ประสานและติดตามการแจ้งเข้าร่วมโครงการของผู้บริหารแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกหลายท่านไม่ส่งแบบสํารวจกลับ จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ ดังน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

ส่งแบบตอบรับ
กลับ 

เข้าร่วมได้ 
ไม่สามารถ 
เข้าร่วม 

ไม่ส่ง 
แบบสํารวจ

กลับ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

อธิการบดี /รองอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๓ ๕ ๓๘.๔๖ ๕ ๓๘.๔๖ - - ๘ ๖๑.๕๓ 

หัวหน้าส่วนงานท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ ๓๐ ๔ ๑๓.๓๓ ๒ ๖.๖๖ ๒ ๖.๖๖ ๒๖ ๘๖.๖๖ 
หัวหน้าส่วนงานท่ีได้รับแต่งต้ังเดิม
และยังไม่ครบวาระ 

๒๕ ๗ ๒๘.๐๐ ๔ ๑๖.๐๐ ๓ ๑๒.๐๐ ๑๘ ๗๒.๐๐ 

รวม ๖๘ ๑๖ ๒๔.๐๐ ๑๑ ๑๖.๑๗ ๕ ๗.๓๕ ๕๒ ๗๖.๐๐ 



 ๑๕ 

มติ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํารวจการเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารอีกครั้ง  
โดยกําหนดรูปแบบประชุมให้น่าสนใจและเกิดสัมฤทธิผล  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีทีจ่ะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลวิุสัยทัศน ์
          อย่างเปน็ระบบ มาถอดองค์ความรู้ ขยายผล และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามระบบ CUPT QA  

และกรรมการมีข้อเสนอแนะเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้ (Area For Improvement) ตัวช้ีวัดที่ ๙ ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน ให้มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี น้ัน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้
กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน รวมท้ังกําหนดกระบวนการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

อย่างไรก็ตามจากการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้หลายปีที่ผ่านมา และจากการติดตามผล
การดําเนินงานรอบ ๙ เดือน พบว่ายังไม่สามารถคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ตามจุดแข็ง จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
ที่จัดการโดยเน้นชุมชนเป็นฐาน เพ่ือมาถอดองค์ความรู้ ขยายผล และนําไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) จึงเสนอท่ีประชุม
เพ่ือร่วมกําหนด/คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู่กระบวนการถอดองค์ความรู้ ขยายผล นําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  

  ที่ประชุมมีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม  KM Day เพ่ื อสร้างความ ต่ืน ตัว  
สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งน้ี จะต้องให้ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 

 
มติ เห็นควรให้มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  และรวมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานท่ีเหมือนหรือสอดคล้องกัน 

โดยส่งเสริมให้มีโอกาสในการพูดคุย และกําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

๔.๒   เรื่อง   พิจารณาเสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
 
ตามที่ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว น้ัน เน่ืองด้วยมีกรรมการได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางบริหารและ
กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งบริหาร อันเป็นเหตุให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังน้ี  

- คณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี)  กรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ  ข้อ ๓๒ (๘) ซึ่งเป็นกรรมการที่ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งได้รบการเสนอช่ือ 
จากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน โดยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจากพ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
(หัวหน้าส่วนงานวิชาการ) 
  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างลงตามองค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๓๒ (๘) ซึ่งเป็นกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน  
  อน่ึง หากที่ประชุมมีมติและเสนอช่ือหัวหน้าส่วนงานวิชาการ คือ คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(ซึ่งปัจจุบันผู้ดํารงตําแหน่ง คือ รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) ซึ่งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ลําดับที่ ๗  
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕/๒๕๕๘  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
จะมีผลให้รองศาสตราจารย์กรกช  ทองขะโชค ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณก่อนครบวาระไปด้วย 
เน่ืองจากเป็นบุคคลเดียวกัน และต้องมอบคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
จรรยาบรรณแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ ๓๒ (๗) ซึ่งเป็นกรรมการ 
ที่มีคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติเลือก คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์กรกช  ทองขะโชค) เป็นกรรมการ

จรรยาบรรณ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี -  

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๗ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


