
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      

      (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร          

      (รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง...รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรตันกุล...รักษาการแทน) 

๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน...รักษาการแทน) 

๖. รองอธิการบดีฝายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 

๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี)  

๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(อาจารยกฤษฎา อภินวถาวรกุล...ปฏิบัติหนาที่แทน) 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน) 
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๑๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารย กัญจนี พลอินทร...ปฏิบัติหนาที่แทน) 

๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย          

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  

๑๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๑๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนิวัช แกวจํานงค...ปฏิบัติหนาที่แทน) 

๑๘. ผูอํานวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน       

      (อาจารยเทพรัตน  จันทพันธ) 

๑๙. ผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๒๐. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๑. ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  

      (อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๒๒. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๒๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๒๔. เจาหนาที่บรหิารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการและวิเทศสัมพันธ   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา...รักษาการแทน) 

๒. รองอธิการบดวิีทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย...รักษาการแทน) 

๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      ติดภารกิจอื่น    

(อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

 

 

 



 ๓

๔. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร    ติดภารกิจอ่ืน 

      (อาจารยชิโนรส  รุงสกุล) 

๕. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     ติดภารกิจอื่น     

      (อาจารย ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอมรรตัน วรรณวิไล  หัวหนาฝายวิชาการ 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 

  เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 ๑.๑  เร่ืองแจงจากประธาน 

๑.๑.๑   เร่ือง โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป ๒๕๖๑ 

   

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป ๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกลาว 

ไดมีการสื่อสารขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัย สรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานรวมกันตอไป  

 

มติ รับทราบ  

 

  ๑.๒  เร่ืองแจงจากสมาชิกที่ประชุม 

๑.๒.๑   เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

๑.๒.๑.๑   เรื่อง  Misconception of TQF 

 

    ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการสรุปการดําเนินงานของ

คณะกรรมการระบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (CUPT QMS Committee)  

เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา  

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๐” ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองกมลทิพย ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรงุเทพมหานคร นั้น  

 



 ๔

 ในการนี้ ฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบเนื้อหาเร่ือง Misconception of TQF  

ซึ่งบรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

   ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหคําปรึกษา ดูแล และการบมเพาะนิสิต 

จะต องมีหลายส วนงานรวม กัน   ไม เพี ยงเฉพาะฝ ายกิจการนิ สิต เท านั้ น  เพื่ อรวมกั นหลอหลอมนิ สิต  

รวมทั้งเสนอชองทางใหนิสิตไดติดตออาจารยที่ปรึกษาทั้งในและนอกเวลาทําการ โดยไมจัดกิจกรรมและสอนชดเชย

ในวันพุธชวงบาย 

 

มติ  

๑. รับทราบ 

๒. เห็นควรเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมของมหาวิทยาลัยโดยงดจัดประชุมทุกวันพุธชวงบาย เพื่อให 

สวนงานไดจัดประชุมบุคลากร หรืออาจารยที่ปรึกษาสามารถพบปะนิสิตได 

 

 

๑.๒.๑.๒   เรื่อง  สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ ๑ ภาคปกติ  

     ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

    ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับ สวนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล

เพ่ือคัดเลือกเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

๕ โครงการ (โครงการรับดวย Portfolio รอบ ๑/๑) ประกาศผลการคัดเลือกและรอการยืนยันสิทธ์ิในระบบ  

Clearing House ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕ โครงการ (โครงการรับดวย Portfolio รอบ๑/๒)  

และอยูระหวางการดําเนินการ (ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร) จํานวน ๕ โครงการ 

ผลการรับนิสิต มีผูยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

รับลวงหนา รวม ๗๕๗ คน จํานวนผูผานการคัดเลือก รอบ๑/๒ (รอการยืนยันสิทธ์ิ) จํานวน ๑๒๐ คน ดังนี้ 

 



 ๕

คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ

รวม 

แผนรับ 

รอบ๑/๑ 

และ  

๑/๒ 

จํานวนผู 

Clearing 

House 

๑/๑ และ

ชําระเงิน 

จํานวนผู

ผานการ

คัดเลือก

รอบ ๑/๒ 

จํานวนผู 

Clearing 

House 

๑/๑ และ

ผูผานการ

คัดเลือก

รอบ ๑/๒ 

รอยละ

ผูสอบ

ผานและ 

Clearing 

House 

เม่ือเทียบ

กับแผน

รับรอบ 

๑/๑ และ 

๑/๒ 

รอยละ

ผูสอบผาน

และ 

Clearing 

House 

เม่ือเทียบ

กับแผนรับ

รวม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๕๙๕ ๗๘ ๙๒ ๐ ๙๒ ๑๑๗.๙๕ ๑๕.๔๖ 

คณะศึกษาศาสตร ๕๕๐ ๒๐๑ ๑๖๙ ๐ ๑๖๙ ๘๔.๐๘ ๓๐.๗๓ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ๑๙๐ ๘๐ ๘๘ ๐ ๘๘ ๑๑๐.๐๐ ๔๖.๓๒ 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๕๐๐ ๑๔๐ ๘๒ ๐ ๘๒ ๕๘.๕๗ ๑๖.๔๐ 

คณะนิติศาสตร ๔๐๐ ๔๓ ๑๓๕ ๐ ๑๓๕ ๓๑๓.๙๕ ๓๓.๗๕ 

คณะวิทยาศาสตร ๔๙๐ ๑๔๓ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๕๕.๙๔๔ ๑๖.๓๒๗ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑๖๐ ๘๐ ๔๘ ๑๗ ๖๕ ๘๑.๒๕ ๔๐.๖๓ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๒๑๕ ๘๑ ๘๐ ๑๓ ๙๓ ๑๑๔.๘๑ ๔๓.๒๖ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๘๐ ๔๐ ๒๓ ๑๕ ๓๘ ๙๕.๐๐ ๔๗.๕๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๖๐ ๓๐ ๐ ๓๕ ๓๕ ๑๑๖.๖๗ ๕๘.๓๓ 

รวม ๓,๒๔๐ ๙๑๖ ๗๕๗ ๑๒๐ ๘๗๗ ๙๕.๗๔ ๒๗.๐๗ 

 

หมายเหตุ 

๑. คณะพยาบาลศาสตร ไมเปดรับในรอบที่ ๑/๑ 

๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ

บรหิารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร ไมไดเปดรับในรอบ ๑/๒ 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
  

ที่ประชุมมีขอสังเกตวามีนักเรียนหลายคนที่จะขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนรับลวงหนา ซึ่งจําเปน

จะตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลประกอบเปนรายกรณี   

 

มติ รับทราบ 
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๑.๒.๑.๓   เรื่อง  รายงานสถานะหลักสูตร 
 

ตามที่ฝายวิชาการ ไดกํากับติดตามหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง

หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มีหลักสูตรท่ีถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ๒ กรอบเวลา ดังนี้ 

๑. กรอบเวลาของหลักสูตรท่ีเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ตองปรับปรุงให

แลวเสร็จในปการศกึษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ หลักสูตร 

๑.๑   รายชื่อหลักสูตรที่พนระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ  

ภายในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวน ๓ หลักสูตร 
 

หลักสูตร หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร  

๑. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รอเสนอสภาวิชาการ เดือนมีนาคม ๖๑ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสุขภาพ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) 

รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร  

๓. การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน 

เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๑.๒   รายชื่อหลักสูตรท่ีตองดําเนินการปรบัปรุงใหแลวเสร็จ ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐  

        เพ่ือใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๗ หลักสูตร 
 

หลักสูตร หมายเหตุ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๑. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา รอเสนอสภาวิชาการ เดือนมีนาคม ๖๑ 

คณะวิทยาศาสตร  

๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

และคณิตศาสตรศึกษา 

อยูในกระบวนการของคณะ 

๓. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา อยูในกระบวนการของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร  

๔. การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

๕. การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และคอมพิวเตอร 

รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 



 ๗

หลักสูตร หมายเหตุ 

๖. การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศกึษา เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

๗. ศิลปศาสตรมหาบํณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ

ใหคําปรกึษา 

เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. รายชื่อหลักสูตรที่ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ ภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เพ่ือใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔ หลักสูตร 

หลักสูตร หมายเหตุ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ยังไมเสนอโครงการ 

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

๓. นิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

๔. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ

ออกแบบ 

 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๓   เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

๑.๒.๓.๑   เรื่อง  การดําเนินงานดานการพัสดุ 

  

 รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร แจงให 

ที่ประชุมทราบเพ่ือขอความรวมมือใหผูบริหารกําชับ ติดตามการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ดังน้ี 

๑. การกําชับใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ ศึกษาขอมูลและปฏิบัติงานให

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ  

๒. ควรบันทึกรายละเอียดในทะเบียนสินทรัพยใหสมบูรณ เชน ยี่หอ รุน หมายเลข

ครุภัณฑ เพราะจะทําใหฝายการคลังและทรัพยสิน สามารถออกรหัสบารโคดไดงายข้ึน 



 ๘

๓. การรายงานยืนยันการข้ึนทะเบียนสินทรัพยประจําเดอืน ทุกสวนงานควรดําเนินการ

ทุกเดือน  

๔. การตรวจสอบพัสดุประจําป  ควรเสนอรายชื่อผูตรวจสอบพัสดุตามกรอบเวลา 

ที่กําหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดรายงานใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน 

  

มติ รับทราบ และมอบผูบรหิารดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง  

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ปรากฏวา มีการเสนอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 

๑. หนาท่ี ๒ บรรทัดที่ ๑๒ 

เดิม  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

  (อาจารย ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม) 

เปน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

   (นางอัจฉราภรณ  กวมทรพัย..รักษาการแทน) 

 

๒. หนาท่ี ๙ บรรทัดที่ ๒  (วาระที่ ๑.๒.๕.๑) 

เดิม  การตรวจเย่ียมจากสภาการพยาบาล 

เปน  การตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินความพรอมการเปดสถาบันใหมจากสภาการพยาบาล 

 

๓. หนาท่ี ๙ บรรทัดที่ ๔-๕  (วาระที่ ๑.๒.๕.๑) 

เดิม  สภาการพยาบาล จะมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

เปน สภาการพยาบาล จะมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร ในวันท่ี ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รบัรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 

 



 ๙

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองพิจารณา 

๔.๑   เร่ือง   พิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

          แทนผูที่พนจากตําแหนง ๑ คน 

 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบดวยคณะกรรมการ รวม ๒๕ คน นั้น ดวยตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๑ คน พนจากตําแหนงเนื่องจากลาออก จึงไมไดเปนคณาจารยประจําแลว  

ทําใหขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณ วุฒิ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕(๒) 

   ฝายเลขานุการสภาวิชาการ จึงไดใหสวนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการ 

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิแทนผูที่พนจากตําแหนง ๑ คน ซึ่งสรรหาจากคณาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ 

ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป ดังน้ี 

 

สวนงานวิชาการ ผูไดรับการเสนอชื่อ 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค  สังกัดคณะนิติศาสตร 

คณะนิติศาสตร รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน สมาธิ  

สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน  สมาธิ  

สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

คณะศิลปกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธ์ิ  ศรีสมุทร  สังกัดคณะศลิปกรรมศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ไมเสนอ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไมเสนอ 
 

  ทั้งนี้ ผูที่ ไดรับการเสนอชื่อทั้ง ๓ คน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสภา

วิชาการผูทรงคุณวุฒภิายใน 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 



 ๑๐

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน

แทนผู ท่ีพนจากตําแหนง ๑ คน โดยผูที่ ไดรับการคัดเลือกจะดํารงตําแหนงเพียงวาระของผูที่ตนแทน คือ  

ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

 

มติ  เห็นชอบให รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ

ผูทรงคณุวุฒิภายในแทนผูท่ีพนจากตําแหนง ๑ คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงวาระของผูท่ีตนแทน 
 

 

๔.๒   เร่ือง   รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต 

 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันเสารท่ี ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ไดพิจารณาวาระเรื่อง กาวตอไปของการพัฒนาวิทยาเขตทั้งสองของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีมติ ดังนี้ 

  มติ 

๑) สิ่งที่อภิปรายในประเด็นที่ เก่ียวของกับกาวตอไปของการพัฒนาวิทยาเขตทั้ งสองของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะไมเปนสวนหนึ่งในขอกําหนดของการสรรหาอธิการบดี 

๒) ใหวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและจะไมดําเนินการอันใด 

ที่เปนการซ้ําซอนระหวาง ๒ วิทยาเขต 

๓) มอบอธิการบดีศกึษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต 
 

  

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

๑. การขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยตองมีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมสิ่งแวดลอม 

และชุมชน 

๒. ควรมีกิจกรรมรวมระหวาง ๒ วิทยาเขต 

๓. การขยายงานของวิทยาเขตตองสอดคลองกับความตองการของพ้ืนที่และเปาหมายตามบริบท 

๔. ควรเรงดําเนินการเรื่องความปลอดภัย ท่ีพักของบุคลากรและนิสิต ทั้งน้ี ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน ควรรวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาที่ควรไดรับการดูแลแกไข 

๕. ในอนาคตอาจใหวิทยาเขตพัทลุงเปนวิทยาเขตหลักเนื่องจากจะมีการขยายงานและมีจํานวน

นิสิตเพิ่มขึ้น 

๖. ใหรายงานผลการดําเนินงานศนูยพัทลุงศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

 

 

 



 ๑๑

  ตลอดระยะเวลาในการจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน ๒ วิทยาเขตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาจสงผลกระทบท้ังเชิงบวกหรือเชิงลบ เพ่ือใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกิดความคลองตัว ไมซ้ําซอน ลดขั้นตอน

การปฏิบตัิงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือหารือในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

๑. โครงสรางการบริหารงาน 

๒. การมอบอํานาจแกผูบริหาร 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ  

ระยะแรก มหาวิทยาลัยยังคงใชโครงสรางการบริหารแบบเดิม โดยใหวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไมดาํเนินการอันใดที่เปนการซ้ําซอนระหวาง ๒ วิทยาเขต และมีกิจกรรมรวมกัน 

ระยะถัดไป ใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขตเพ่ือใหเหมาะสม

กับบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณตอไป 

  

 

๔.๓   เร่ือง   พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต  

         มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระหวาง ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะและ 

เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ในตัวชี้วัด C.๓ คณุภาพบัณฑิต ดังนี้ 

๑. การวิเคราะหคุณภาพบัณฑิตตาม ELOs และอัตลักษณ 

๒. การพั ฒ น าทักษะสากลของนิ สิ ต ให ครอบคลุ มทั้ ง  ๔  ด าน  (การใชภ าษาอั งกฤษ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมสากล) 

๓. การกํากับติดตามหลักสูตรเพื่อดําเนินการตาม Outcome Based Education (OBE) 
 

ทั้ งนี้  ในประเด็น  การวิเคราะหคุณภาพบัณฑิตตาม ELOs และอัตลักษณ  ซึ่ง รับผิดชอบ 

โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ/

ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบดวย การประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และอัตลักษณ และมอบใหคณะ/หลักสูตรเพิ่มเติมแบบประเมินตาม ELOs  

โดยปการศึกษา ๒๕๕๙ พบวา มีหลักสูตรท่ีแนบแบบประเมินเพ่ิมเติม จํานวน ๒๔ หลักสูตร ทั้งนี้ แบบประเมิน 

ที่ แนบสอดคลองกับ TQF จํานวน ๑๓ หลักสูตร และเปนแบบประเมินตาม ELOs จํานวน ๑๑ หลักสูตร  

รายละเอียดดังนี้  

 

 
 



 ๑๒

คณะ/หลักสูตร ที่แนบแบบประเมินเพ่ิมเติม  
 

คณะ/หลักสูตร สอดคลองกับ TQF สอดคลองกับ ELOs 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร   

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร   

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอาหาร 

  

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน 

  

คณะนติิศาสตร   

     นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

-ไมม-ี   

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

  

คณะวิทยาศาสตร   

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

คณะศิลปกรรมศาสตร   

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

สากล 

  

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป   

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง   

คณะศึกษาศาสตร   

๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมิน

ทางการศึกษา 

  

๒. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   

๓. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

  

๔. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน 

 

  



 ๑๓

คณะ/หลักสูตร สอดคลองกับ TQF สอดคลองกับ ELOs 

๕. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และคอมพิวเตอร 

  

๖. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

๗. หลักสูตร ป.บัณฑิต การเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต   

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การคาปลีก 

  

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประกอบการและการจัดการ 

  

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

๕. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   

๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจ 

  

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   

-ไมม-ี   

วิทยาลัยนานาชาติ   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  

รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. มอบคณะ/หลักสูตรแนบแบบประเมินคุณภาพบัณฑติาม ELOs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔

มติ  

๑. เห็นชอบใหปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  

รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

- หัวขอ ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เพ่ิมเติมขอ ๕.๕  “มีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ”  

- หัวขอ ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เปลี่ยนแปลงขอความในขอ ๕ คือ “เปนผูท่ีสามารถใชทักษะสากลในการประกอบอาชีพได

อยางเหมาะสม”  

๒. ใหคณะพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ กรณีคณะ/หลักสูตร ไดกําหนดอัตลักษณหรือ ELO’s เพ่ิมเติมที่แตกตางจาก

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ขอใหคณะ/หลักสูตร 

จัดสงแบบประเมินที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

๔.๔   เร่ือง   การรับรองการใชประโยชนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอกําหนด 

                          ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

                          ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง 

                          ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

      ฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๑๐   (หลักเกณฑเดิม) 

 

ตามที่มีคณาจารยประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใชผลงานวิชาการรรับใชสังคม นั้น 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับที่ ๙ กําหนดใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมโดยคณะกรรมการ 

ที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงานวิชาการแตงตั้ง หรือเจาของผลงานอาจแสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชน 

ตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของก็ได 

  ในการนี้ เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนง แตยังไมมีหลักฐานการรับรอง 

การใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของ  

จึงเห็นควรใหคณะกรรมการประจําสวนงานซึ่งทําหนาท่ีกลั่นกรองผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการและใหความเห็นเรื่องทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามเกณฑที่กําหนด ก.พ.อ. กําหนดของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในสังกัดอยูแลว ทําหนาที่การรบัรองการใชประโยชนตอสังคมของคณาจารยในสังกัดเพิ่มเติมดวย 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

 
 



 ๑๕

 ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

เป นผู รับ รองการใช ประโยชน ของผลงานวิช าการรับ ใชสั งคมของคณ าจารย ในสั ง กัด  หาก เห็นชอบ 

มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการเสนอประกาศเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมติตอไป 

 

มติ เห็นชอบใหสวนงานวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา ๓ คน เพ่ือทําหนาที่

รับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาที่บริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


