
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันจันทรท์ี่ ๑๘ กันยายน 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. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหําหมัด สาแลบิง...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์      
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

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

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

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน       
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจอ่ืน    
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    ติดภารกิจอ่ืน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    ติดภารกิจอ่ืน  

      (ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา) 



 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  สรุปรายงานการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  
                           English Discoveries Online ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนิสิต  พ .ศ . ๒๕๕๙  โดยมหาวิทยาลัย ได้จัดซื้ อ โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษออนไล น์  
English Discoveries Online และจัดสรรให้แก่นิสิตและบุคลากรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้นําไปพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ English Discoveries Online ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
มีความเห็นว่า ควรให้มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะสากล 
ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทําสรุปผลการใช้งานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังน้ี 

 
สรุปการจัดสรร License ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
นิสิตชั้นปีท่ี ๑ 
(รายวิชา GE) 

นิสิต 
ชั้นปีท่ี ๒-๓ 

นิสิต 
ชั้นปีท่ี ๔ 

นิสิต 
บัณฑิตศึกษา 

บุคลากร 
สายคณาจารย์ 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

รวม 

๒๕๕๙ 
(ร้อยละ) 

๒,๖๖๙ ๑,๕๖๓ ๙๕๗ ๑๘๙ ๓๔๘ ๔๒๘ ๖,๑๕๔ 
๔๓.๓๗ ๒๕.๔๐ ๑๕.๕๕ ๓.๐๗ ๕.๖๕ ๖.๙๕ ๑๐๐ 

๒๕๖๐ ๓,๐๑๙ คงเหลือจัดสรร ๘๒๗ - - ๓,๘๔๖ 
๗๘.๕๐ ๒๑.๕๐ - - ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๔

สรุปผลสอบ Placement Test ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ ประเภท ผู้ใช้งาน/ผูส้อบ 
ร้อยละผู้ผา่นเกณฑ์ 

ต่อผู้ใช้งาน 
๑. นิสิตช้ันปีที่ ๑ (รายวิชา GE) ๒,๒๕๕ ๗.๒๗ 
๒. นิสิตช้ันปีที่ ๒-๔  

๒,๑๙๔ 
๑๐.๒๔ 

๓. บัณฑิตศึกษา ๙.๒๕ 
๔. คณาจารย์ 

๖๐๕ 
๒๗.๑๑ 

๕. บุคลากรสายสนับสนุน ๒๐.๕๓ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งช้ีเรื่อง บุคลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะสากลในส่วนที่ ๒ ว่านอกจากส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุ 
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินแล้ว จะต้องมีระบบกลไก กระบวนการสนับสนุน การกํากับติดตามในช่วง 
ปีการศึกษา และให้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วย ซึ่งหากดําเนินการดังล่าวแล้ว  
จะส่งผลให้ระบบพัฒนานิสิตและบุคลากรมีสมรรถนะสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

มติ รับทราบ  
 
 

      ๑.๒.๑.๒   เรื่อง  สรุปประเด็นปญัหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
                             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๐ 

 

         ตามที่  มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้  ฝ่ าย วิชาการ  เป็ นห น่ วยงานหลั ก 
ในการดําเนินการบริหารจัดการ และประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป น้ัน ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในภาคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๐  มาเป็นระยะเวลาหนึ่ งแล้ว จึงได้จัดทํ าสรุปผลการดําเนินงานและประเด็น  
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การบริหารการจัดการเรียนการสอน จะต้องยึด
ผลประโยชน์ของนิสิตเป็นหลัก โดยจะต้องคํานึงและจัดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสอน 

 
 

 

มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย สํารวจสภาพการณ์ของ
อาจารย์ในรายวิชาที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง  



 ๕

      ๑.๒.๑.๓   เรื่อง  การลงนามความร่วมมือกับมูลนิธริากแก้ว 
 
        ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ ดํ าเนินการลงนามความ ร่วมมือ กับมู ล นิ ธิรากแก้ว 

ทั้งน้ี สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ จะเรียนเชิญคณบดีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มาหารือ 
เพ่ือวางแผนจัดเตรียมโครงการที่ลงนามความร่วมมือต่อไป  

 
มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
๑.๒.๒.๑   เรื่อง  การส่งมอบเงินรับบริจาค 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ  
เมื ่อว ันที ่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  และกําหนดให ้จ ัดก ิจกรรมต่าง ๆ  เพื ่อให ้น ิส ิตและบ ุคลากรเก ิดความรัก  
ความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย และในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย 
ในวันสถาปนามหาวิทยาล ัยขึ ้น  โดยมอบหมายให ้รองอธิการบดีฝ ่ายบริการวิชาการและวิเทศส ัมพ ัน ธ์  
เป็นผู้รับผิดชอบ และทางคณะกรรมการ จึงได้ระดมทุนโดยการขอรับบริจาคเงินจากผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นเงินรางวัล
สําหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการขอรับบริจาคเงินจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    แต่เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยได้รับทราบข่าวที่ทําให้เกิด
ความเสียใจที่สุด คือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งห้วงเวลานั้น จึงไม่สมควร 
ที่จะจัดกิจกรรมร่ืนเริงใด ๆ มหาวิทยาลัยจึงประกาศงดการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ทําให้เงินบริจาคที่ได้รับยังไม่มีการดําเนินการเบิกจ่าย และเบื้องต้นได้มีการหารือร่วมกันระหว่างรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ
เตรียมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ ๕๐ ปี ว่า ควรจะยังมีการประกวดภาพถ่าย 
เนื ่องในว ันสถาปนามหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณอยู ่  และจะใช ้งบประมาณที ่ได ้ร ับบร ิจาคไว ้มาดําเน ินการ  
ซึ ่งรองอธิการบดีว ิทยาเขตสงขลาได ้ร ับทราบและเห ็นสมควรให ้ดําเน ินก ิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 
เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยและให้นําเงินที่ได้จากการบริจาคมาใช้ในกิจกรรมคร้ังน้ี 
    เพ่ือให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของผู้บริจาค กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จึงได้ส่งมอบเงินบริจาคกิจกรรม
ประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ให้กับรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เพ่ือให้จ่ายในกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
    

มติ รับทราบ  
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๑.๒.๒.๒   เรื่อง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
                      ตอนล่าง ๑ 

 
    กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเน่ือง ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับบริษัท 
Harvard Asia จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี การดําเนินการดังกล่าวได้รับประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่าย  
โดยจะเรียนเชิญอาจารย์และผู้เก่ียวข้องมาดําเนินการร่วมกัน 

 
มติ รับทราบ  

 
    ๑.๒.๒.๓   เรื่อง  การเสนองบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 
    มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เสนอโครงการการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือบรรจุในแผน
งบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของจังหวัดพัทลุง โดยผ่านการประสานงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
และใน วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  จะมีการนําเสนองบประมาณ ยุทธศาสตร์จั งห วัดในเรื่องดังกล่ าว 
ทั้งน้ี อาจจะมีการมอบหมายให้บุคลากรได้ไปร่วมช้ีแจงต่อไป   

 
มติ รับทราบ  

 
 
 

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์
๑.๒.๓.๑   เรือ่ง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสอบวัดความสามารถ 
                    ด้าน ICT ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

สําหรับผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน บัดน้ี สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบคลังข้อสอบ และระบบสอบ
วัดทักษะความสามารถด้าน ICT ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวได้
เทียบเคียงกับมาตรฐานสมรรถนะ ICT ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU ICT Competency Standards) 
ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา ๖ ด้าน ดังน้ี 

๑. ความรู้ พ้ืนฐาน ICT หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. การใช้ ICT เพ่ือการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ ICT 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณที่ดี 
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๓. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ ICT 
ในการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้มา โดยจัดทําหรือดัดแปลง
ให้อยู่ในรูปของดิจิตอลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

๔. การรู้สารสนเทศ หมายถึง การมีสมรรถนะในการเข้าถึงสารสนเทศ  
การประเมินสารสนเทศที่ ได้และการนําสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. การจัดเอกสาร หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ ICT เพ่ือการจัดการ
เอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีความสะดวกในการค้นคืนเอกสารต่าง ๆ 
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. การนําเสนอด้วย ICT หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ ICT เพ่ือการ
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมี ระบบสอบ วัดทั กษะความสามารถด้าน  ICT  

ซึ่งในอนาคต อาจมีการกําหนดค่าเป้าหมายในตัวบ่งช้ีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปีการศึกษาต่อไป 

๒. ควรมีการพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเน่ือง ให้มีข้อสอบทดลอง (Try Out)  
เพ่ือคัดเลือกข้อสอบน้ันมาใช้ต่อไป รวมท้ังการกําหนดค่าตอบแทนในการ
พัฒนาข้อสอบ 

๓. ควรกําหนดระดับและมอบวุฒิบัตร เพ่ือจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มี
ความสามารถด้านน้ี 

๔. ควรกําหนดให้หลายส่วนงานได้เข้ามาทดสอบในระบบ 
๕. บุคคลที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ กําหนด จะมีศักยภาพในการทํางานจริง

สอดคล้องตามผลสอบหรือไม่ 
 
มติ รับทราบ  
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๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรพัยากรบุคคล 
๑.๒.๔.๑   เรื่อง  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

                                ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ทุกปีการศึกษานั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ี มีการประเมิน ใน ๒ องค์ประกอบ ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ ช่วงเวลาการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน  ๑๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  

๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน 
๒๕๖๐ 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ทั้ง ๒ องค์ประกอบ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการประเมินดังน้ี 

 

 องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน ๙๑ หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวน ๕๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๔ และไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวน ๓๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๖  
 

สาเหตุของหลกัสูตรที่ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 จากจํานวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน ๓๔ หลักสูตร พบว่า โดยส่วนใหญ่
ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กําหนด จํานวน ๑๘ หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๙๔ รองลงมา คือ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน และอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบ (ส่วนใหญ่อาจารย์ลาศึกษาต่อ) 
ในสัดส่วนที่ เท่ากัน คือ จํานวน ๙ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒๖ .๔๗  และมีหลักสูตรที่ ปิดแบบมีเง่ือนไข  
(รอปิดเมื่อนิสิตจบทั้งหมด) ซึ่งได้รับการอนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน ๓ หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๘.๘๒ 
ทั้งน้ี บางหลักสูตรมีสาเหตุของการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมากกว่า ๑ สาเหตุ  
 

องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาคณุภาพหลกัสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
           ผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ระดับคุณภาพการดําเนินการตามเกณฑ์ AUN QA  (QA Practice) ส่วนใหญ่ช่วงคะแนน ๒.๐๑-๒.๕๐ 
จํานวน ๔๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ หลักสูตรส่วนใหญ่ มีการดําเนินงานตามประเด็นที่เกณฑ์กําหนด
บางส่วน รายงานผลการดําเนินงานสั้น ๆ บางประเด็นยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ แต่มีหลักฐานอ้างอิงที่บ่งช้ีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ 
 ทั้งน้ี มีหลักสูตรที่มีระดับคุณภาพพัฒนาการดีขึ้น จํานวน ๕๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ 
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กระบวนการประเมิน  
องค์ประกอบ รูปแบบการ

ประเมิน 
กรรมการ
ประเมิน 

ก่อนการ
ประเมิน 

หลังการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ ป ระกอบที่  ๑ 
การกํากับมาตรฐาน   

Desktop 
Assessment 

ชุดเดียว   ฝ่ายวิชาการ 

องค์ ป ระกอบที่  ๒ 
การพัฒนาคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร เ ก ณ ฑ์ 
AUN-QA ร ะ ดั บ
หลักสูตร 

- Desktop 
Assessment 
- ประเมินผ่าน
ระบบ e-SAR 

กรรมการชุดละ 
๒  ค น + เล ข า 
ประเมิ น  ๖ -๗ 
หลักสูตร 

การทบทวน 
(Recap) เกณฑ์ 
AUN QA ให ้
กรรมการ 
 

การทวนสอบ
ผลการประเมิน 
แล ะก ารส รุป
ป ร ะ เ ด็ น ที่
ค้นพบจากการ
ประเมิน  

ฝ่าย QA 

 
ข้อเสนอแนะ จากการประชุมคณะกรรมการประเมิน AUN QA เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  ดังนี้ 
๑. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ e-SAR TSU  

- ปิดสิทธิการดูรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตรอ่ืน เน่ืองจากมีบางหลักสูตรคัดลอก
ผลการดําเนินงานจากหลักสูตรอ่ืน 

- ปิดสิทธิการดูข้อมูลหลักสูตรช่วงเวลาที่คณะกรรมการกําลังประเมิน จะเปิดสิทธิหลังจาก
คณะกรรมการประเมินเสร็จ 

๒. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการประเมินและหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยน  
QA Practice ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งค้นพบจากการประเมินของกรรมการ 

๓. การสร้างความเข้าใจให้หลักสูตร 
๓.๑ การสรุปหรือทบทวน (Recap) เกณฑ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓.๒ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและสร้างความเข้าใจกับส่วนงาน/หลักสูตร 

๔. การพัฒนาผู้ประเมินเพ่ิม 
  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าคณบดีควรให้ความสําคัญในการกํากับและติดตาม 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หากหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยต้องหาสาเหตุของปัญหา 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งน้ีหากแต่ละส่วนงานมีการรวมกลุ่มและช่วยกัน อาจทําให้ขับเคลื่อนไปได้
ง่ายขึ้น 
     

มติ รับทราบ  
 



 ๑๐ 

๑.๒.๔.๒   เรือ่ง  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                               ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

 
  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษาน้ัน  
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยกําหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายช่ือ
คณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 
 

ที่ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งบริหาร คณะ/สถาบัน 
๑ ประธาน รศ.จันทนี  เพชรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

(อดีต)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

๒ กรรมการ รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓ กรรมการ อ.ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

๔ กรรมการ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดี 
คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕ กรรมการและ
เลขานุการ 

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
๑.๒.๕.๑   เรื่อง  กําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ  
                     วิทยาเขตสงขลา 
 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ  
ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการทําบุญทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม และภาคบ่าย
จะเป็นการเปิดนิทรรศการ “รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” 

 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๕.๒   เรือ่ง  เชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีท้องถ่ิน  
 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เชิญชวน

ผู้บริหารร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ดังน้ี 
๑. งานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทําบุญเดือนสิบ : แลโนรา-รักษาประเพณี

ทําบุญ ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดแหลมพ้อ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๒. งานทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมสามัคคี จังหวัดพัทลุง 
จัดโดยองค์กรนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

 
มติ รับทราบ  

 
๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๖.๑   เรื่อง  การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุประจําปี 
 
รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ผู้บริหารทุกระดับ

ให้ความสําคัญและติดตามการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เสนอผ่านตามกระบวนการ 
ที่กําหนด ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว รวมทั้งการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ
พัสดุประจําปี สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดําเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจําปีว่า  
หากส่วนงาน/หน่วยงานใดมีครุภัณฑ์จํานวนมาก ควรแต่งต้ังบุคคลเพ่ิมขึ้น และให้มุ่งเน้นการตรวจสอบอย่างจริงจัง 

 
มติ รับทราบ  

 



 ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 
 

๑. หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๑๔ 
เดิม ความรู้เป็นศาสตร์สาขาวิชา 
เป็น ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา 
 
๒. หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๓๐  (มติการประชุม) 
เดิม รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการ 
เป็น รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ดําเนินการ 
 
๓. หน้าที่ ๙  บรรทัดที่ ๕ 
เดิม โรงแรมคลสิตัล หาดใหญ ่
เป็น โรงแรมคริสตัล หาดใหญ ่
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
มติ รับรองโดยมีการแก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เรื่อง   พิจารณาแนวทางการจัดทาํแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ทุนวิจัยแผ่นดิน)  

                          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กําหนดรูปแบบการเสนอขอแผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่  
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยกระบวนการจัดทํา 
แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มีการกําหนดให้จัดทําโครงการเป็นแผนงานในลักษณะ Program-based  
ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทํางบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และเพ่ิมงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงขอหารือผู้บริหาร คณบดี  แนวทางการผลักดันและความร่วมมือ
ในการจัดทําแผนงานวิจัยลักษณะบูรณาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยในหน่วยงาน 

 

ปฏิทินการดําเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒ 
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่พัฒนาชุดโครงการวิจัยแล้ว (๙ ชุดโครงการ) 

๑๒-๑๓ ก.ย.๖๐ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงการและให้ข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายเลขานุการ 
จัดส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ แล้ว 

๑๕-๒๐ ก.ย.๖๐ นักวิจัยปรับแก้ชุดโครงการวิจัย  และรูปแบบใหม่ตามท่ี วช.กําหนด 
๒๐-๒๖ ก.ย.๖๐ พิจารณาชุดโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะเชิงเน้ือหาตามหัวข้อ 

ที่นักวิจัยเสนอ 
๒๗ ก.ย.-๒ ต.ค.๖๐ นักวิจัยจัดส่งแผนงานวิจัยที่ปรับแก้แล้วมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙ ก.ย.๖๐ สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มนักวิจัยทัว่ไป และกลุ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัยจากคณะ 

๒๕ ก.ย.๖๐ หมดเขตส่งชุดโครงการวิจัย 
๒๕ ก.ย.-๒ ต.ค.๖๐ พิจารณาชุดโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและจัดส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยแก้ไข 

๖ ต.ค.๖๐ นักวิจัยส่งชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้และจบักลุ่มตามแผนบูรณาการ 
๙ ต.ค.๖๐ สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS  
๑๐ ต.ค.๖๐ จัดเกรดแผนงานวิจัยและเรียงลําดับในระบบ NRMS ก่อนจัดส่งไปยัง วช. 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 
 



 ๑๔ 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การเสนอของบประมาณต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน  

หากไม่ใช่โครงการในลักษณะบูรณาการจะดําเนินการยากมาก จึงมีความจําเป็น 
ที่จะต้องกําหนดโจทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและภาค  
ซึ่งการดําเนินการงบประมาณยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ อาจประสานและบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัดพัทลุงได้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างทีมวิจัย ซึ่งจะพบว่าขณะน้ีอาจารย์ยังคงพึงพอใจกับ
การวิจัยแบบเด่ียว 

๓. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีนักบริหารงานวิจัย (Research Manager) ยังคงมี 
แต่หัวหน้าโครงการวิจัย การดําเนินการอาจเชิญนักวิจัยอาวุโสมาร่วมเป็นหัวหน้าทีม 
เพ่ือคอยให้คําช้ีแนะ รวมท้ังไปหารือร่วมกันในการหาบุคคลเพ่ือรับโจทย์ 

๔. ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ควรมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนามาร่วม
ทําหน้าที่ประสานงานในโครงการด้วย ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้บุคคล
ภายในหน่วยงานดําเนินการไปก่อน 

 
มติ  
เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม ปี ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๒ โดยกําหนดให้ผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี ไประดมความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัย
ภายในคณะเพ่ือเสนอชุดโครงการเพ่ิมเติมภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจดําเนินการเชิญนักวิจัยมาหารือร่วมกันอีกทางหน่ึงด้วย 
  
 

      ๔.๒   เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการการปรับปรงุหลักสูตร ประจําปีการศึกษา  
                       ๒๕๖๐ 

 

            มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๑ หลักสูตร 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน  ๕๖  หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต  จํานวน  ๒  หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๙ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ หลักสูตร 
         ทั้งน้ี มีหลักสูตรที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
          ๑ .  หลักสูตรที่ ต้ องดําเนินการให้แล้ ว เสร็จ  ภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
และเพ่ือพร้อมใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ หลักสูตร แบ่งเป็น ยังไม่เสนอโครงการ จํานวน ๕ หลักสูตร 
อนุมัติโครงการแล้ว รอตัดโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๑ หลักสูตร อนุมัติโครงการและตัดโอนเงินงบประมาณแล้ว 
จํานวน ๕ หลักสูตร 



 ๑๕ 

          ๒ . หลักสูตรที่ ดําเนินการเกินระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้พร้อมใช้ทัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรที่รอ
เสนอเข้าพิจารณาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรที่รอเสนอ 
เข้าพิจารณาสภาวิชาการ จํานวน ๓ หลักสูตร หลักสูตรที่อนุมัติโครงการและตัดโอนงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มีเล่ม 
มคอ.๒ เข้าฝ่ายวิชาการ จํานวน ๘ หลักสูตร (งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๗ หลักสูตร งบประมาณ ๒๕๖๐  
จํานวน ๑ หลักสูตร) 
          ๓. หลักสูตรใหม่ ที่ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
จํานวน ๔ หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรที่รอเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ หลักสูตร (ส่งพิจารณาที่สภาวิชาชีพ
การพยาบาล) หลักสูตรรอเสนอพิจารณาสภาวิชาการ จํานวน ๑ หลักสูตร (รอความพร้อมด้านอาจารย์)  
หลักสูตรที่อนุมัติโครงการและตัดโอนงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มีเล่ม มคอ.๒ เข้าฝ่ายวิชาการ จํานวน ๑ หลักสูตร 
และหลักสูตรที่ยังไม่ดําเนินการเสนอของบประมาณสนับสนุน จํานวน ๑ หลักสูตร 
 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

๑. ให้หลักสูตรที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อพร้อมใช้  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินการเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร ภายในวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. การตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร จะดําเนินการตัดโอน 
เมื่อเสนอ เล่ม มคอ.๒ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าไปยังฝ่ายวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

มติ  
๑. เห็นชอบให้หลักสูตรที่ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพ่ือพร้อมใช้  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินการเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. เห็นชอบการตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร จะดําเนินการตัดโอนเมื่อเสนอ  

เล่ม มคอ.๒ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าไปยังฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
  
 

 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑   เรื่อง   หารือการยกเลิกกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
 
  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .วสันต์   กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย หารือที่ประชุมเก่ียวกับการยกเลิกกองทุนพัฒนาส่วนงานและปรับเปลี่ยนเงินดังกล่าวให้ไปอยู่ใน
หมวดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ขึ้นอยู่กับกลไกที่คณะกําหนด เกณฑ์การจ่ายเป็นไป 
ตามท่ีคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินอนุมัติ การบริการวิชาการต่าง ๆ ยังคงดําเนินการตามปกติ แต่ไม่ต้องผ่าน
คณะกรรมการตามโครงสร้างเดิม ซึ่งจะมีความคล่องตัวกว่าเดิม 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหากมีการปรับเปลี่ยนจะทําให้เงินรับบริจาคลดน้อยลง  
 

มติ เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประสาน
ข้อมูลก่อนดําเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 


