
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ 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. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
 



 ๒

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

๑๕. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 
๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม...รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สวุรรณมณี..รักษาการแทน) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๔. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจอ่ืน    

      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    ติดภารกิจอ่ืน    

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์     ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

 

  - ไม่ม ี- 
 
  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 

๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      ๑.๒.๑.๑   เรื่อง  แจ้งผลการรับนิสติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

                        ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้ดําเนินการรับสมัครมาต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ –  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครและดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๕๘ โครงการ มีผู้ยืนยันสิทธ์ิ
ทั้งหมด จํานวน ๓,๘๗๒ คน รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จํานวน ๓,๖๙๓ คน ร้อยละการรายงานตัวต่อแผนรับ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดังน้ี  
     

ระดับการศึกษา แผนรับ 
จํานวน

ยืนยันสิทธิ ์

จํานวน
รายงาน

ตัว 

ร้อยละการ
รายงานตัวต่อ

แผนรับ 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาเขตสงขลา ๒,๘๖๐ ๓,๐๐๙ ๒,๘๗๕ ๑๐๐.๕๒ 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ๑,๐๙๐ ๗๕๒ ๗๐๖ ๖๔.๗๗ 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา ๑๓๐ ๙๐ ๙๒ ๗๐.๗๗ 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพัทลุง ๖๓ ๒๑ ๒๐ ๓๑.๗๕ 
รวมปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓,๙๕๐ ๓,๗๖๑ ๓,๕๘๑ ๙๐.๖๖ 
รวมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๙๓ ๑๑๑ ๑๑๒ ๕๘.๐๐ 
รวมการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๑๔๓ ๓,๘๗๒ ๓,๖๙๓ ๘๙.๐๐ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 
 
 



 ๔

  ที ่ประชุมม ีข ้อส ังเกตและข้อเสนอแนะว่าคณะที่มีจํานวนนิสิตรายงานตัวตํ่ากว่าเป้าหมาย  
ควรเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการจากคณะที่มีจํานวนนิสิตรายงานตัวสูง  
 

 

มติ รับทราบ  
 

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง  แนวทางการส่งเสรมิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
                             ในสถาบันอุดมศึกษา 

 

         จากที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านวิชาการ ในวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบ 
ในเง่ือนไขกรอบแนวคิดในการจัดทําแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
(Teaching Professional Standards Framework : TPSF) และมีแผนในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมดังกล่าว
ร่วมกับ สกอ.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๓ องค์ประกอบ ดังน้ี 
          องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ 

- ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา 
- ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 

          องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ 
- ออกและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ

อย่างสร้างสรรค์ 
          องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ 

- คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- ธํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 

 

    สําหรับรายละเอียดอาจจะเช่ือมโยงต่องบประมาณการจัดการเรียนการสอน 
ของวิทยาเขต ซึ่งจะได้นําไปหารือต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรนําข้อมูลดังกล่าวไปสื่อสารและช้ีแจงให้ 
คณาจารย์ได้รับทราบ  
 

มติ รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ดําเนินการ 



 ๕

      ๑.๒.๑.๓   เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดในใบปริญญาบัตร 
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้เคยปรารภเกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดในใบปริญญาบัตร 
และมอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภารกิจทะเบียนกลาง จัดประชุมหารือร่วมกับคณบดีคณะต่าง ๆ  
เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดในใบปริญญาบัตร โดยประชุมหารือเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้ข้อสรุป ดังน้ี 

๑. รายละเอียดให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.๒ ของแต่ละหลักสูตร คือ 
- ไม่ต้องมีคําว่า “สาขาวิชา” ในใบปริญญาบัตร 
- ให้มีช่ือปริญญาตามด้วยวงเล็บ และภายในวงเล็บระบุช่ือสาขาวิชา โดยไม่

ต้องระบุช่ือวิชาเอก 
- หลักสูตรใดที่ไม่มีช่ือสาขาวิชา ให้ระบุเฉพาะช่ือปริญญา โดยไม่ต้องมีวงเล็บ

ช่ือสาขาวิชาต่อท้ายช่ือปริญญาที่ได้รับ 
๒. มอบภารกิจทะเบียนกลางปรับปรุงรูปแบบ (Font) ตัวอักษร ดังน้ี 

- ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือคณะ ช่ือบัณฑิต และช่ือปริญญา ให้ใช้อักษรตัวเข้ม 
- คําอ่ืน ๆ ให้ใช้ตัวอักษรปกติ ตามความเหมาะสมและสวยงาม 

๓. ให้ปรับปรุงประโยคท่ีว่า “มีศักด์ิและสิทธิแห่งปริญญานั้นทุกประการ”  
โดยให้เปลี่ยนเป็น “มีศักด์ิและสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ” 

 

ทั้งน้ี ภารกิจทะเบียนกลาง ได้สอบถามการใช้คําที่ถูกต้องกับ อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย 
และให้นําข้อสรุปของการหารือน้ีพร้อมรูปแบบปริญญาบัตรที่ปรับปรุงแล้วแจ้งที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ 
และผู้บริหารระดับสูงเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และจัดส่งให้
ผู้บริหารลงนามต่อไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 
 

มติ รับทราบ  
 

      ๑.๒.๑.๔   เรื่อง  โครงการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
         ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทําโครงการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และได้จัดทําเอกสารแจกให้แก่คณบดีทุกคณะ หากทางคณะมีความประสงค์เอกสารเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ
ได้ที่  ภารกิจรับ นิสิต  ฝ่าย วิชาการ ทั้ ง น้ี  ขณะน้ีฝ่ ายวิชาการ ได้ ดําเนินการจัด กิจกรรม  Open House  
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง และจะจัดอีกครั้งประมาณ 
ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัญจรในจังหวัดของภาคใต้ 
 

มติ รับทราบ  



 ๖

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานสํานักบ่มเพาะ  
                       วิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน 
 

     ตามที่สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้ดําเนินงานมาระยะหนึ่ง 
ในการน้ี จึงรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภารกิจต่าง ๆ  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
    

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๒.๒   เรื่อง  การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมทั้งได้เชิญ ดร.วรสันต์ิ  โสภณ  รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เข้าร่วมการช้ีแจงการดําเนินการดังกล่าว 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 
 

     

มติ รับทราบ  
 
 
 
 

๑.๒.๒.๓   เรื่อง  ระบบ TSU Engagement Thailand 
 

ขณะน้ี มหาวิทยาลัยได้นําระบบ TSU Engagement Thailand มาใช้งาน 
เป็นระบบ Online ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งข้อมูลภายในระบบจะมีการนําเสนอเปรียบเทียบแผน ผล การเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ของผู้รับบริการในพ้ืนที่ และทราบถึงตัวช้ีวัดต่าง ๆ ซึ่งจะมีการอบรมผู้รับผิดชอบในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

 
มติ รับทราบ  

 
 
 
 
 
 



 ๗

๑.๒.๒.๔   เรื่อง  การของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการขอ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะมีการหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หากเป็นการจัดทําแผนร่วมกับจังหวัด 
ขอให้ฝ่ายแผนงานเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย  
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑.๒.๓.๑   เรือ่ง ความคืบหน้าการดําเนินงานศูนย์เครื่องมือกลาง 
 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสนับสนุนให้มีศูนย์เครื่องมือกลางเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างระบบกลไกและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการกลางสู่ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานสากล พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
อย่างเต็มที่  อันเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มุ่ งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต  
โดยกําหนดโครงสร้างกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในการดําเนินงานน้ัน ในการน้ี จึงรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานดังกล่าว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓.๒   เรือ่ง  การสนบัสนนุงบประมาณการดําเนินโครงการส่งเสริม 
                     หน่วยจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
                     (Technology Licensing Office : TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา   
                     ปีที่ ๒ ระดับ Early Stage และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการนํา 
                     ผลงานวิจัยไปสู่เอกชน 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนินการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology Licensing Office: TLO) ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ระ ดั บ  Early stage ป ระจํ า ปี  ๒ ๕ ๕ ๙  
ซึ่งจากการพิจารณาผลการดาเนินงานในปีที่ ๑ ซึ่งเป็นไปตาม TOR ดังน้ัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จึงได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อเน่ืองในปีที่ ๒ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะตัวแทน 
มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย TLO ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ เพ่ือร่วมรับฟังนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้สอดรับกับการพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัยและแนวทางการสร้างงานวิจัยไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจในลําดับต่อไป 



 ๘

นอกจากน้ี ในปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือนําไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมและการนําผลงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชน การทําการตลาด เพ่ือเป็นช่องทาง 
ในการสร้างมูลค่าของงานวิจัยนําไปสู่การเจรจาทางธุรกิจกับภาคเอกชน ดังน้ี 

๑) โครงการการเผยแพร่ศักยภาพงานวิจัย  เพ่ิมโอกาสให้ผู้ รับบริการ 
และหน่วยงานภายนอกเข้าถึงผลงานวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์และ 
การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๒) โครงการการเผยแพร่ศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ือนําไปสู่ 
การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ ภายใต้งาน IP Fair 2016 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 

๓) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์: ตลาดเทคโนโลยี หิ้งสู่ห้าง 
Thailand Techshow 2 0 1 6  วั น ที่  ๒ ๒  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๙  
ณ ลานโปรโมช่ัน ช้ัน ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

๔) โครงการเผยแพร่ศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ : พัฒนา
นวัตกรรม พัฒนานักประดิษฐ์เพ่ือการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่พาณิชย์  
“ วัน นักประดิษฐ์  ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่  ๒ -๖  กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๐  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 

๕) โครงการการเผยแพร่ศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ือนําไปสู่การ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์” ภายใต้งาน IP Fair 2017 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา 

๖) กิจกรรมการเผยแพร่ IP สู่ห้าง ผ่านร้าน TSU-BiZ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 

 
 
 
 
 



 ๙

๑.๒.๓.๓   เรือ่ง  โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ :  
           จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบติัที่ดี 

 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ตามหลักมาตรฐานสากล สามารถจําแนกประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และทราบแนวทาง
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ พร้อมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิ 
สวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓) 

 
มติ รับทราบ  

 
 
๑.๒.๓.๔   เรือ่ง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขยีนชุดโครงการวิจัย ครั้งที่ ๑  

                                              และ ครัง้ที่ ๒ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ “การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนชุดโครงการวิจัย” ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูลรีสอร์ท อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
เพ่ือตอบสนองสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในเร่ืองของความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการแก้ปัญหาของ
พ้ืนที่ โดยเกิดผลผลิตและผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๔) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.๒.๔.๑   เรือ่ง  การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

                                พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

         ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล โดยมีหลักการสําคัญ ๆ ดังน้ี 

๑. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

๒. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๓. เน้นให้ความสาํคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ๖ ภาค คือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน 
๔. เน้นให้ความสาํคัญกับงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประกอบด้วยแผนงาน

บูรณาการ จํานวน ๒๔ แผน ดังน้ี 
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาการท่องเท่ียวและบริการ 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
- แผนงานบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
- แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล 
- แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ

เท่าเทียมและทั่วถึง 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายุ 
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 



 ๑๑ 

- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 
- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 
ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาเตรียมรายละเอียดเพ่ือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ส่วนงาน/หน่วยงาน มักประสบปัญหาการขาดบุคลากรด้านแผนงานที่มี 

ความสามารถในการเขียนโครงการ จึงทําให้เป็นข้อจํากัดที่ทําให้ขาดความ
เข้มแข็ง หากมหาวิทยาลัยมี บุคลากรที่จะสามารถมาช่วยส่วนงาน/
หน่วยงานในการจัดทําแผนดังกล่าว ก็จะสามารถทําให้การดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒. มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว เพราะขณะน้ีกระแส
ด้านการท่องเท่ียวเป็นที่นิยมมาก 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๕.๑   เรือ่ง  การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๑๑  
                     พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
                     ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
                     เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
                     และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
                     บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจําเป็นจะต้องจัดทําตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ .ศ . ๒๕๖๐  ซึ่ งห าก ไม่ ดํ า เนิ นการ  ส่ วน งาน /ห น่วยงานจะไม่ ส ามารถ ดํ าเนินการจั ดซื้ อ จั ดจ้ างได้  
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการกํากับของฝ่ายบริหาร ให้การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความโปร่งใส และเน้นความคุ้มค่า ตรวจสอบได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะได้นําข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดทําเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเม่ือมีการร้องขอ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังเอกสารแนบ 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 
 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๕.๒   เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
 

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุม 
เก่ียวกับการตรวจสอบพัสดุประจําปี พร้อมทั้งช้ีแจงขั้นตอนในการดําเนินการให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒) 
   
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรระบุข้อความให้ชัดเจนโดยกําหนด ให้หวัหน้าส่วนงานจัดทําบัญชี

ทรัพย์สินให้กรรมการทราบ เพ่ือตรวจสอบตามบัญชีที่ได้รับ  
๒. แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ ๒๘ ดังน้ี 

เดิม ถ้าผลการตรวจสอบ พบว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบด้วย 
ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายดําเนินการตามกฎหมาย... 

เป็น  ถ้าผลการตรวจสอบ พบว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบด้วย 
 ให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านการคลังมอบหมาย    

  ดําเนินการตามกฎหมาย… 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒) 
 

มติ  
๑. รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
๒. ให้ผู้บริหารทุกระดับสนใจและมีความรอบคอบในการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรื่องน้ีอย่างถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 
 

๑.  หน้าที ่๘ บรรทัดที่ ๔-๑๐ 
        แก้ไขข้อความใหม่ เน่ืองจากความผิดพลาดในการพิมพ์โดยมีข้อความซฎ้าซอ้นกัน 

 

๒.  หน้าที ่๑๐  บรรทัดที ่๒๑ 
เดิม     Massive Open Onlone Course 
เป็น     Massive Open Online Course 

 
๓.  หน้าที ่๑๑        บรรทัดที่ ๒๒ 

เดิม     การสรา้งรายได้เสริมให้กับ “สถาบัน” 
เป็น     การสร้างรายได้เสริมให้กับสถาบัน 

 
มติ รับรองโดยมีการแก้ไข 



 ๑๔ 

๒.๒   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                   และผู้บริหารระดับสูง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
                 มิถุนายน ๒๕๖๐ 

    
   ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง สมัยวิสามัญ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่า 
มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๔  เพ่ิมเติมข้อความในมติการประชุมวาระที่ ๔.๑ เพ่ือให้ความชัดเจน ดังน้ี 
- ข้อ ๔ สําหรับจํานวนช่ัวโมงที่มีสิทธิเบิกค่าสอนเกินและอัตราการเบิกค่าสอน 
  ให้คงแนวปฏิบัติเดิม 

 

มติ รับรองโดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    ๓.๑   เรื่อง  พิจารณาปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานภาระงานขัน้ตํ่าของคณาจารย์ประจํา 
                                    ของมหาวิทยาลัย 
 
  ตามที่ ได้มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้น ตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย  
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัย พ .ศ . ๒๕๕๙ และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐  
ไปแล้วน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของคณาจารย์มากย่ิงขึ้น จึงเป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

กลุ่มคณาจารย์ สอน วิจัย 
๑.เน้นการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

หรือไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ชม.ต่อปี
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
หรือไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ชม.ต่อปี
การศึกษา 

๒.เน้นการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
หรือไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ชม.ต่อปี
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
หรือไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ชม.ต่อปี
การศึกษา 



 ๑๕ 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. หากอาจารย์เลือกภาระงานสอนน้อย และเน้นการทําวิจัยจํานวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อ 

การเรียนการสอน  
๒. การจัดอาจารย์ตามกลุ่มเน้นการสอนและเน้นการวิจัย จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี 

โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 

มติ   
๑. เห็นชอบการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
๒. การกําหนดกลุ่มคณาจารย์ให้มีผลบังคับใช้สําหรับพนักงานประจํา สําหรับคณาจารย์ที่อยู่ในระหว่าง

การทดลองการปฏิบัติงาน จะสามารถเลือกกลุ่มหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ 
๓. มอบคณบดีนําข้อมูลการจัดกลุ่มคณาจารย์ไปหารือและพิจารณาปรับใช้ภายในคณะ และหากมี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้นํามาหารือต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   พิจารณาสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากโครงการสัมมนาผูบ้ริหาร 

                           มหาวิทยาลัยทักษิณ เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เมื่ อ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแ รม นิ วซี ซั่ น  สแคว ร์  อํ า เภอหาด ใหญ่  จั งห วัดส งขลา  น้ั น  
ในการน้ี จึงสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่สําคัญจากการสัมมนาเพื่อนําเสนอในการหาแนวทางปรับปรุง 
การดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ลําดับ หมวด/ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 
 ด้านวิชาการ/วิจัย  

๑. การปรับปรุงระบบ/กระบวนการรับนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/  
ฝ่ายวิชาการ 

๒. การปรับปรุงระบบ/กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
ฝ่ายวิชาการ 

๓. การทบทวนปฏิทินการศึกษาให้มีความเหมาะสม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/  
ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มคณาจารย์ สอน วิจัย 
๑. เน้นการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. เน้นการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 



 ๑๖ 

ลําดับ หมวด/ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 
๔. การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัย/การพัฒนาโครงการ

อย่างเป็นระบบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕. การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการ  

โดยให้คณบดีร่วมเป็นกรรมการ ในเบ้ืองต้นให้เชิญคณบดีเป็น
ผู้เข้าร่วมก่อน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
ฝ่ายวิชาการ 

 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล /เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. ระบบการประเมินบุคลากร โดยเฉพาะการประเมิน  

Core Competency ควรพัฒนาเกณฑ์/วิธีการประเมิน 
ให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช้ดุลยพินิจ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ/ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล 
๗. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ/ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

๘. การรวบรวม/จัดเก็บข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบให้อยู่ที่เดียวกัน 
ง่ายต่อการเข้าถึง 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ/ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล 
๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ

และการบริหารมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้และให้ใช้งานได้ง่าย ปัจจุบันหลายระบบยังพัฒนาไม่
สมบูรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศบุคลากร ส่วนใหญ่ยังเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐาน ใช้งานไม่สะดวก เช่น บางระบบยังใช้ IE บางระบบใช้ 
Chrome และมีหลาย ID 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ/ 
สํานักคอมพิวเตอร์/ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

 ด้านการวางแผน / การหารายได้  
๑๐. การพิจารณาอัตรากําลัง กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรมี 

fast track ในการดําเนินการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ/ 

ฝ่ายแผนงาน/ 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล 
๑๑. การหารายได้อ่ืน นอกจากค่าลงทะเบียน และการลดรายจ่าย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ/ 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 ด้านวิเทศสัมพันธ ์  

๑๒. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ/ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

   



 ๑๗ 

ลําดับ หมวด/ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 
 อ่ืน ๆ  

๑๓. การปรับระบบกรณีอธิการบดีมอบหมายให้เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประชุม ต้องรายงานอธิการบดีทราบ 

ผู้บริหารทุกระดับ 

๑๔. การดําเนินการใด ๆ ที่เป็นเรือ่งใหม่ และยังไม่มีแนวปฏิบัติใด ๆ 
มาก่อน ควรหารือ หรือขอความเห็นจากผู้มีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือ
ร่วมกันคิดและกําหนดวิธี หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ผู้บริหารทุกระดับ 

 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. กระบวนการรับนิสิตของวิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา อาจมีความแตกต่างกันตาม

บริบทของพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงควรมีรูปแบบและกระบวนการที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเหมือนกันทั้ง
สองวิทยาเขต 

๒. มอบหมายคณบดีร่วมรับผิดชอบเพ่ิมเติมในหัวข้อ ดังน้ี 
- ข้อที่ ๑ การปรับปรุงระบบ/กระบวนการรับนิสิต  
- ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบ/กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- ข้อที่ ๗  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ  
- ข้อที่ ๑๑  การหารายได้อ่ืน นอกจากค่าลงทะเบียน และการลดรายจ่าย  

๓. ควรเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับบุคลากรสาย
คณาจารย์ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกับคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 

๔. ข้อที่ ๑๓  เรื่อง การปรับระบบกรณีอธิการบดีมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 
ไปประชุม ควรนํามาแจ้งให้ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร ทราบด้วย 

 
มติ  
๑. มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๒. มอบผู้บริหารที่ รับผิดชอบ  ดําเนินการในส่วนที่ เก่ียวข้องและหากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ให้นํามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ 
 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี -  

 
 
 



 ๑๘ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


