
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๒๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา...รักษาการแทน) 
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์...รักษาการแทน) 
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    
      (อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร...รักษาการแทน) 
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 



 ๒
๑๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

(นายเชิดชัย  อ๋องสกุล...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์..รักษาการแทน) 
๒๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๒. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจอ่ืน 
      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร.์..รักษาการแทน) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์) 
๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   ติดภารกิจอ่ืน  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๗. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ติดภารกิจอ่ืน 
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

 
 



 ๓
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นางโสภิน วัฒนเมธาวี  นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   - ไม่มี – 
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๑.๑   เรื่อง  แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
                พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือ 
                               จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง  
 

   ตามท่ี ภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการกํากับ ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความถูกต้องตาม
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงิน 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. แนวปฏิบัติในการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. แนวปฏิบัติในการบันทึกเลขที่สัญญา 
 

จึงขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติทั้ง ๓ ฉบับอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติ รับทราบ  

 



 ๔
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

         ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง รายงานสถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

           ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน ๙๔ หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่แจ้งปิดแบบมีเง่ือนไขจํานวน ๔ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

จํานวนหลักสตูรที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

ปริญญาตรี ๖๐ แจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 
รอดําเนินการแจ้งปิด ๑ หลกัสูตร 

ประกาศนียบัตร ๒  
ปริญญาโท ๒๗ แจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 

รอดําเนินการแจ้งปิด ๒ หลกัสูตร 
ปริญญาเอก ๕  

รวม ๙๔ 
แจ้งปิด ๔ หลกัสูตร 

รอดําเนินการแจ้งปิด ๓ หลกัสูตร 
 

จํานวนหลักสตูรที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามส่วนงานและระดับการศึกษา 

ส่วนงาน 
ระดับการศึกษา รวม 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ 
คณะนิติศาสตร์ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒ ๐ ๔ ๑ ๑๗ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ 
คณะวิทยาศาสตร์* ๑๒ ๐ ๗ ๑ ๒๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ๐ ๑ ๑ ๔ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ 
คณะศึกษาศาสตร์** ๑๒ ๒ ๑๐ ๑ ๒๕ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ* ๖ ๐ ๑ ๐ ๗ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา* ๒ ๐ ๒* ๐ ๔ 
วิทยาลัยนานาชาติ  ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ๖๐ ๒ ๒๗ ๕ ๙๔ 
ร้อยละ ๖๓.๘๓ ๒.๑๓ ๒๘.๗๒ ๕.๓๒ ๑๐๐.๐๐ 



 ๕
 หมายเหตุ  

*  มีหลักสูตรที่แจ้งขอปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขแล้ว รวม ๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕  
** มีหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการเพ่ือขอแจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข รวม ๒ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ 
 

จํานวนหลักสตูรตามสถานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ลําดับ รายการ จํานวน 

๑ แจ้งปิดหลักสูตร  ๔ 
๒ กําลังดําเนินการที่คณะ ๑๓ 
๓ รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ๓ 
๔ รอเสนอสภาวิชาการ ๓ 
๕ รอเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ๓ 
๖ รอเสนอสภามหาวิทยาลัย ๒ 
๗ รอเสนอ สกอ. ๐ 
๘ รอรับทราบจาก สกอ. ๔๗ 
๙ สกอ.รับทราบแล้ว ๒๒ 
๑๐ ไม่รายงานผลการดําเนินการ ๐ 

รวม ๙๗* 
หมายเหตุ *นบัรวมหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร คือ   

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
๒. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   
   

  

รายงานการดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
๑. หลักสูตรที่เกินระยะเวลาการปรับปรุง ๑๓  
๒. หลักสูตรที่ถึงรอบเวลาการปรับปรุง ๑๔  
๓. หลักสูตรใหม ่ ๒  
 รวม ๒๙  

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรมีแผนการปรบัปรุงหลักสูตรและกระบวนการติดตามแผน
ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
  

มติ รับทราบ   
 



 ๖
      ๑.๒.๒.๒   เรื่อง  ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน  
              ระดับสว่นงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
      การดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ราย ดังน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ  คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศร ี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
๕. อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจํานงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
๗. อาจารย์ศรัณยา  อิสรรักษ ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 
ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ จึงดําเนินการสรุปรายช่ืออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน  

ระดับส่วนงาน เพ่ือแจ้งไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาการบุคคล ในการจัดทําประกาศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และมอบประกาศนียบัตรและเชิดชูเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติ รับทราบ   

  
      ๑.๒.๒.๓   เรื่อง  จํานวนผูผ้่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House  
                           เป็นนิสิตระดับปรญิญาตรี ชัน้ปทีี่ ๑ รอบท่ี ๑  
                           ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

        ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต  
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๑ รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จํานวน  ๑ ,๓๕๒  คน  
พร้อมทั้งส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ Clearing House ไปแล้วน้ัน 
         จากการยืนยันสิทธ์ิในระบบ Claering House รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฎว่า มีผู้ เข้ายืนยันสิทธ์ิในระบบ  
Claering House เพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๘๗ คน ดังน้ี 
 
 
 
 



 ๗

ลําดับ คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ
ท้ังหมด 

แผน
รับ 
รอบ 
๑ 

จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก 
Clearing 
House 

โครงการ
ทักษะ
พิเศษ 

โครงการ 
๑๔ 

จังหวัด 

โครงการ
เพ่ิมเติม  
๓ คณะ 

รวม 

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๐๐ ๗๘ ๙๖ ๕๔ - ๑๕๐ ๙๗ 
๒. คณะศึกษาศาสตร์ ๕๒๐ ๒๐๑ ๑๗๔ ๖๓ - ๒๓๗ ๑๗๒ 
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๙๐ ๘๐ ๑๑๑ ๑๓ - ๑๒๔ ๙๒ 
๔. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๕๐๐ ๑๔๐ ๑๑๖ ๖๖ - ๑๘๒ ๘๔ 
๕. คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ ๔๓ ๑๗๒ ๓๕ - ๒๐๗ ๑๔๐ 
๖. คณะวิทยาศาสตร์ ๔๙๐ ๑๕๐ ๒๘ ๔๒ ๕๙ ๑๒๙ ๔๓ 
๗. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๖๐ ๘๐ ๒๐ ๑๑ ๗๒ ๑๐๓ ๕๐ 
๘. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๓๐ ๘๑ ๙๓ ๗๐ - ๑๖๓ ๘๔ 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐ ๔๐ ๒๕ ๙ ๒๓ ๕๗ ๒๕ 

 รวม ๓,๑๗๐ ๘๙๓ ๘๓๕ ๓๖๓ ๑๕๔ ๑,๓๕๒ ๗๘๗ 
*หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่เปิดรับในรอบที่ ๑ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 
  

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. คณาจารย์บางท่านยังไม่เข้าใจเก่ียวกับการรับระบบใหม่ จงึทําให้ได้นิสิตจํานวนน้อย  
๒. ควรขยายตลาดเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนจากภาคต่าง ๆ เข้ามาสมัครมากขึ้น 
๓. คณะควรให้ความสําคัญในระบบการคัดเลือกระบบใหม่ 

   

มติ รับทราบ   
 

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
         ๑.๒.๓.๑   เรือ่ง การจัดงานวันศาสตราจารย์สธุิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ 
 

   นายเชิดชัย  อ๋ องสกุล  ปฏิ บั ติหน้ าที่ แทนผู้ อํ านวยการสถาบันทั กษิณคดีศึ กษา  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ 
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้จัดการออนไลน์ภาคใต้ และกลุ่มเพลงเรือแหลมโพธ์ิบ้านหัวนอนวัด กําหนดจัดงาน 
วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตําบลเกาะยอ 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือรําลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิด 
การพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนจัดกิจกรรมสนทนาพาที คีตกวี ดนตรีบูชาครูสุธิวงศ์  
พงศ์ไพบูลย์ รวมท้ังการประกาศเจตนารมณ์การดํารงไว้ให้วันที่ ๑๔ มกราคมของทุกปี เป็นวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์  
พงศ์ไพบูลย์ รว่มกันขององค์กรร่วมจัดดังกล่าว 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
มติ รับทราบ   



 ๘
๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

         ๑.๒.๔.๑   เรือ่ง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม 
 

   เมื่ อ วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  ได้มี ก ารป ระ ชุมคณ ะกรรมการดํ า เนิ น งาน 
ชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็ง ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมการบริหารโครงการชุดบริการ
วิชาการเพ่ือสังคม มีส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเข้าประชุม มีสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
เป็นแกนนําในการจัดโครงการ “บ้านพร้าวป้ันฝันปันสุข” โดยจะเริ่มดําเนินกิจกรรมในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  
ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติ รับทราบ   

 
         ๑.๒.๔.๒   เรื่อง  กิจกรรม Startup Thailand Academy 
 
   สํานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน จะดําเนินการจัดกิจกรรม Startup 
Thailand Academy จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว จะมีการแต่งต้ัง
คณะทํางานโดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๕๐๐ คน ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ ควรต้องสื่อสารให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  
 

มติ รับทราบ   
 
         ๑.๒.๔.๓   เรื่อง  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการติดต่อเป็นสถาบันในการพัฒนาตัวชี้วัด 
                                                         และกลไกการรับรองผลงานวิชาการเพื่อสังคม 
 
   สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ติดต่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันในการพัฒนา
ตัวช้ีวัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ดําเนินการ สําหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนํามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

มติ รับทราบ   
 
 
 
 
 
 



 ๙
๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

         ๑.๒.๕.๑   เรื่อง  การตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินความพร้อมการเปิดสถาบันใหม่ 
                                                  จากสภาการพยาบาล 
 
   สภาการพยาบาล จะมาตรวจเย่ียมคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ซึ่งขณะน้ี ได้ประสานงานกับส่วนงานที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อม 
ในเร่ืองอาคารสถานที่ การจัดเตรียมหนังสือทรัพยากรการเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยี สําหรับรายละเอียดจะแจ้งส่วนงาน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

มติ รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๘/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๑๔ – ๒๙ (วาระที่ ๑.๒.๓ .๑) โดยแก้ไข 
และเพ่ิมเติมถ้อยคําให้มีความเหมาะสม ดังน้ี 

๑. เดิม   ส่วนงาน/หน่วยงาน 
 เป็น   ส่วนงาน 

 
๒. เดิม   สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 

 เป็น  สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 
 

๓. ข้อ ๑  เดิม ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
เป็น ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันทําการสุดท้ายของไตรมาส 
- เพิ ่มเติมข้อความ “และรายงานผลให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

สงขลา” 
๔. ข้อ ๔ เพ่ิมเติมข้อความ “ขอให้เร่งดําเนินการต่อไปด้วย” 
๕. ข้อ ๕ เพ่ิมเติมข้อความ “ขอให้ส่วนงานปฏิบัติตามระเบียบด้วย” 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 



 ๑๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    ๓.๑   เรื่อง  การรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
                                       กระทรวงการคลัง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  สืบเน่ืองจากการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๑.๒.๒.๓ เรื่อง การรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอข้อมูลและ
ขอบข่ ายของการขึ้ นทะเบียนของแต่ ละสาขา  และให้ นํ ามาแจ้ งให้ที่ ป ระ ชุมทราบในครั้ ง ต่อ ไป น้ัน   
ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
จึงเสนอรายละเอียดข้อมูลที่ปรึกษา ดังน้ี 

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ กระทรวงการคลัง แล้ว โดยขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข ๑๗๘๕ ระดับ ๒   
สาขาวิจัยและประเมินผล มีผลต้ังวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   
                 ระดับ ๒   หมายถึง   

๑. ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๒. ประการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีที่เป็นนิติบุคคลจัดต้ังไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
๓. ประการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี กรณีที่เป็นนิติบุคคลจัดต้ังน้อยกว่า ๓ ปี  
๔. ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ 

 
สาขาการวิจัยและการประเมินผล ( Research and Evaluation Sector) รหัสสาขา RE ครอบคลุม

ความเช่ียวชาญ  ๒๗ ด้าน  ดังน้ี  
รหัสความ
เชี่ยวชาญ 

ชื่อความเชี่ยวชาญ (TH) ชื่อความเชี่ยวชาญ (EN) 

U๗๐๐ การติดตามผล/การประเมินผล/การวิจัย Monitoring, Evaluation, Research 
U๗๐๐A เกษตรและพัฒนาชนบท Agriculture and Rural Development 
U๗๐๐B อุตสาหกรรมกอ่สร้าง Building Sector 
U๗๐๐C การศึกษา Education 
U๗๐๐D พลังงาน Energy 
U๗๐๐E สิ่งแวดล้อม Environment 
U๗๐๐F การเงิน Financial 
U๗๐๐G สาธารณสุข Health 
U๗๐๐H อุตสาหกรรม Industry 
U๗๐๐I ประชากร Population 
U๗๐๐J เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication 

Technology 



 ๑๑ 
รหัสความ
เชี่ยวชาญ 

ชื่อความเชี่ยวชาญ (TH) ชื่อความเชี่ยวชาญ (EN) 

U๗๐๐K การท่องเที่ยว Tourism 
U๗๐๐L คมนาคมขนส่ง Transportation 
U๗๐๐M พัฒนาเมือง Urban Development 
U๗๐๐N การประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation 
U๗๐๐O กฎหมาย Law Sector 
U๗๐๐P มาตรฐานคุณภาพ Quality Standard Sector 
U๗๐๐Q การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Institutional 

Development Sector 
U๗๐๐R การประชาสัมพันธ์ Public Relations Sector 
U๗๐๐S การวิจัยและการประเมินผล Research and Evaluation Sector 
U๗๐๑ การออกแบบระบบติดตามผล Monitoring Systems Design 
U๗๐๒ สถิติการให้บรกิาร Statistics on Services Provided 
U๗๐๓ การออกแบบระบบประเมินผล Evaluation Systems Design 
U๗๐๔ การวิจัยและการให้บริการ Research and Services 
U๗๐๔A เน้นการปฏิบัติ Action-Oriented 
U๗๐๔B เน้นการประเมินผล Evaluation/Oriented 
U๗๐๔C การวิจัยทางคลินิก Clinical Research 

 
ข้อมูลประสบการณ์โครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณ  (ปัจจุบัน) 

จํานวนโครงการทั้งหมด ๗๒ โครงการ จํานวนโครงการใหม่ ๐ โครงการ 
จํานวนโครงการแต่ละสาขา AG ๑ โครงการ   ICT  ๒ โครงการ  IN  ๓ โครงการ  MID ๑ โครงการ  RE ๖๕  โครงการ 

  
บุคลากรที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปัจจุบัน) 
 
ลําดับ ชื่อบุคลากร สาขาที่ทาํงาน ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษา 
๑. นายสุธรรม  ขนาบศักด์ิ RE ๘ ปี ๑๑ เดือน ๒๑ วัน 
๒. นายจอมภพ  แววศักด์ิ RE, AG, EG ๒ ปี ๓ เดือน ๒๖ วัน 
๓. นายกรกฏ  ทองขะโชค RE ๗ ปี ๑๒ เดือน ๔ วัน 
๔. นายสุวรรณ  โชติการ ICT ๓ ปี ๒ เดือน ๓ วัน 
๕. นางเรวดี  กระโหมวงศ์ ED, RE ๑๗ ปี ๕ เดือน ๑๙ วัน 
๖. นางอมลวรรณ  วีระธรรมโม ED, RE ๕ ปี ๖ เดือน ๑๒ วัน 
๗. นายทวนธง  ครุฑจ้อน PO ๒ ปี ๒ เดือน ๑๑ วัน 



 ๑๒ 
ลําดับ ชื่อบุคลากร สาขาที่ทาํงาน ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษา 
๘. นายจักรพงศ์  ไชยบุรี EG ๒ ปี ๑๒ เดือน ๔ วัน 
๙. นายอนิวัช  แก้วจํานงค์ IN. MID ๐ ปี ๑๑ เดือน ๒๒ วัน 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 
 
มติ รับทราบ 

 
    ๓.๒   เรื่อง  การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
จัดทําแนวปฏิบัติการลาของสายคณาจารย์ในช่วงการเปิดภาคการศึกษา เสนอคณะกรรมการนโยบายและ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณา สําหรับการลาของบุคลากรสายสนับสนุน จะต้องเสนอกรอบการทํางาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา โดยยึดงานเป็นหลักและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดให้ลาได้น้อยกว่าที่ขอได้ 
รวมทั้งการกําหนดประเภทการลาให้ชัดเจน น้ัน  
  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
หารือเก่ียวกับการดําเนินการในกรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ลาในช่วงเปิดภาคการศึกษา 

 

มติ เห็นชอบให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ไม่ควรลาพักผ่อนในระหว่างการเปิดภาค
การศึกษา 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณากําหนดวันสอนชดเชยในปฏิทนิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

  ตามที่ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ได้ดําเนินการจัดทํา ร่าง ปฏิทินการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยในการจัดทํ าข้อมูลฉบับร่างน้ัน  มีข้อสั งเกตเก่ียวกับ วันหยุดราชการ  
วันหยุดมหาวิทยาลัย วันหยุดตามท้องถิ่น และวันหยุดตามประเพณีทางศาสนาจํานวนมาก ส่งผลให้งานทะเบียนฯ 
ไม่สามารถหาวันสอนชดเชยได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ เคยปฏิบัติมา ซึ่ งในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  
มีวันหยุดรวม จํานวน ๑๓ วัน (๑๒ วันทําการ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ มีวันหยุดรวม จํานวน ๑๑ วัน และภาคเรียน
ฤดูร้อน มี วันหยุดรวม จํานวน ๔  วัน และวันหยุดของศาสนาอิสลาม (ไม่ระบุภาคเรียน ) จํานวน  ๒  วัน  
รวมตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจํานวนวันหยุดรวม ๓๐ วัน 
  เพ่ือให้ได้แนวทางในการกําหนดวันสอนชดเชย และงานทะเบียนฯ สามารถจัดทําปฏิทินการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเยบร้อย จึงเสนอพิจารณาการจัดวันสอนชดเชย ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๑๓ 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิต ไม่จําเป็นต้องจํากัดเพียง 
แค่ในห้องเรียน อาจารย์สามารถบริหารจัดการเองได้ เพ่ือลดปัญหาการใช้ห้องเรียนที่มีอยู่จํากัด  
 

มติ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดวันสอนชดเชยในรายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับรายวิชาเอก วิชาเฉพาะ  
หรืออ่ืน ๆ ให้อาจารย์รับผิดชอบการสอนชดเชยเอง  

 

๔.๒   เรื่อง   พิจารณาแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการติดตามสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
ทุกปีการศึกษา  ผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ( http://www.employ.mua.go.th/) ของ สกอ.  
เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการรายงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา น้ัน  

 เพ่ือให้การสํารวจข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนําข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
และการรับฟังเสียงจากศิษย์เก่าเพ่ือใช้ประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ในการน้ี ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแบบสอบถามของ สกอ. ตามระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(http://www.employ.mua.go.th/) 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 

มติ เห็นชอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 


