รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ...รักษาการแทน)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร...รักษาการแทน)
๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง...รักษาการแทน)
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรตั นกุล...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)

๒
๑๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย กัญจนี พลอินทร...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๑๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(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
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๔. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา...รักษาการแทน)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย...รักษาการแทน)
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

๓
๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(อาจารยชิโนรส รุงสกุล)
๕. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
ผูเ ขารวมประชุม
๑. นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

หัวหนาฝายวิชาการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่อครบองค ป ระชุ ม อธิก ารบดี ในฐานะประธานที่ ประชุม กลา วเปด การประชุ ม และดํ าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป ๒๕๖๑
มหาวิ ทยาลัย ทัก ษิ ณ จัด โครงการสั มมนาผู บ ริหารมหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ประจํา ป ๒๕๖๑
เมื่อ วัน ที่ ๑๗ มี นาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิ วซีซั่น สแควร อํ าเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลา ซึ่งโครงการดั งกล า ว
ไดมีการสื่อสารขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัย สรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานรวมกันตอไป
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
๑.๒.๑.๑ เรื่อง Misconception of TQF

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการสรุปการดําเนินงานของ
คณะกรรมการระบบริหารคุณ ภาพการศึกษาที่ป ระชุมอธิการบดีแห งประเทศไทย (CUPT QMS Committee)
เรื่ อ ง “การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูผ ลการดํ า เนิ น งานโครงการอบรมหลั ก สู ต รระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๐” ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองกมลทิพย ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร นั้น

๔
ในการนี้ ฝ ายวิ ช าการ เสนอที่ ป ระชุม เพื่ อทราบเนื้ อหาเรื่ อง Misconception of TQF
ซึ่งบรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา ดูแล และการบ มเพาะนิ สิต
จะต อ งมี ห ลายส ว นงานร ว มกั น ไม เ พี ย งเฉพาะฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต เท า นั้ น เพื่ อ ร ว มกั น หล อ หลอมนิ สิ ต
รวมทั้งเสนอชองทางใหนิสิตไดติดตออาจารยที่ปรึกษาทั้งในและนอกเวลาทําการ โดยไมจัดกิจกรรมและสอนชดเชย
ในวันพุธชวงบาย
มติ
๑. รับทราบ
๒. เห็ นควรเปลี่ย นแปลงเวลาการประชุมของมหาวิทยาลัยโดยงดจัดประชุ มทุ กวัน พุ ธชว งบ าย เพื่ อให
สวนงานไดจัดประชุมบุคลากร หรืออาจารยที่ปรึกษาสามารถพบปะนิสิตได

๑.๒.๑.๒ เรื่อง สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑)
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับ สวนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
๕ โครงการ (โครงการรั บ ด วย Portfolio รอบ ๑/๑) ประกาศผลการคั ด เลือ กและรอการยื น ยั น สิ ท ธิ์ในระบบ
Clearing House ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕ โครงการ (โครงการรับด วย Portfolio รอบ๑/๒)
และอยูระหวางการดําเนินการ (ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร) จํานวน ๕ โครงการ
ผลการรับนิสิต มีผูยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และชํ าระเงิน คาลงทะเบี ยนเรียน
รับลวงหนา รวม ๗๕๗ คน จํานวนผูผานการคัดเลือก รอบ๑/๒ (รอการยืนยันสิทธิ์) จํานวน ๑๒๐ คน ดังนี้

๕

จํานวนผู
จํานวนผู
Clearing
แผนรับ
จํานวนผู
Clearing
House
แผนรับ รอบ๑/๑
ผานการ
House
๑/๑ และ
รวม
และ
คัดเลือก
๑/๑ และ
ผูผานการ
๑/๒
รอบ ๑/๒
ชําระเงิน
คัดเลือก
รอบ ๑/๒

คณะ/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
รวม

๕๙๕
๕๕๐
๑๙๐
๕๐๐
๔๐๐
๔๙๐
๑๖๐
๒๑๕
๘๐
๖๐
๓,๒๔๐

๗๘
๒๐๑
๘๐
๑๔๐
๔๓
๑๔๓
๘๐
๘๑
๔๐
๓๐
๙๑๖

๙๒
๑๖๙
๘๘
๘๒
๑๓๕
๔๐
๔๘
๘๐
๒๓
๐
๗๕๗

๐
๐
๐
๐
๐
๔๐
๑๗
๑๓
๑๕
๓๕
๑๒๐

๙๒
๑๖๙
๘๘
๘๒
๑๓๕
๘๐
๖๕
๙๓
๓๘
๓๕
๘๗๗

รอยละ
ผูสอบ
รอยละ
ผานและ ผูส อบผาน
Clearing
และ
House Clearing
เมื่อเทียบ House
กับแผน เมื่อเทียบ
รับรอบ กับแผนรับ
๑/๑ และ
รวม
๑/๒
๑๑๗.๙๕ ๑๕.๔๖
๘๔.๐๘
๓๐.๗๓
๑๑๐.๐๐ ๔๖.๓๒
๕๘.๕๗
๑๖.๔๐
๓๑๓.๙๕ ๓๓.๗๕
๕๕.๙๔๔ ๑๖.๓๒๗
๘๑.๒๕
๔๐.๖๓
๑๑๔.๘๑ ๔๓.๒๖
๙๕.๐๐
๔๗.๕๐
๑๑๖.๖๗ ๕๘.๓๓
๙๕.๗๔
๒๗.๐๗

หมายเหตุ
๑. คณะพยาบาลศาสตร ไมเปดรับในรอบที่ ๑/๑
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร ไมไดเปดรับในรอบ ๑/๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒)
ที่ประชุมมีขอสังเกตวามีนักเรียนหลายคนที่จะขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนรับลวงหนา ซึ่งจําเปน
จะตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลประกอบเปนรายกรณี
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๑.๓ เรื่อง รายงานสถานะหลักสูตร
ตามที่ฝายวิชาการ ไดกํากับติดตามหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มีหลักสูตรที่ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ๒ กรอบเวลา ดังนี้
๑. กรอบเวลาของหลักสูตรที่เริ่มใชในปก ารศึก ษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ ตองปรับ ปรุงให
แลวเสร็จในปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ หลักสูตร
๑.๑ รายชื่อหลักสูตรที่พนระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ
ภายในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๓ หลักสูตร
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร
๑. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะศึกษาศาสตร
๓. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

หมายเหตุ
รอเสนอสภาวิชาการ เดือนมีนาคม ๖๑
รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๑.๒ รายชื่อหลักสูตรที่ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๗ หลักสูตร
หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร
๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
และคณิตศาสตรศึกษา
๓. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะศึกษาศาสตร
๔. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๕. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

หมายเหตุ
รอเสนอสภาวิชาการ เดือนมีนาคม ๖๑
อยูในกระบวนการของคณะ
อยูในกระบวนการของคณะ
เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
รอเสนออนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

๗
หลักสูตร
๖. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
๗. ศิลปศาสตรมหาบํณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา

หมายเหตุ
เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เสนอที่ประชุมฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๒. รายชื่อหลักสูตรที่ตองดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ ภายในปการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อใหพรอมใชทัน ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔ หลักสูตร
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
๓. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
๔. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ
มติ

หมายเหตุ
ยังไมเสนอโครงการ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
๑.๒.๓.๑ เรื่อง การดําเนินงานดานการพัสดุ

รองศาสตราจารย น อ ม สั งข ท อง รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร แจ ง ให
ที่ประชุมทราบเพื่อขอความรวมมือใหผูบริหารกําชับ ติดตามการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ดังนี้
๑. การกําชับใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ ศึกษาขอมูลและปฏิบัติงานให
ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ
๒. ควรบันทึกรายละเอียดในทะเบียนสินทรัพยใหสมบูรณ เชน ยี่หอ รุน หมายเลข
ครุภัณฑ เพราะจะทําใหฝายการคลังและทรัพยสิน สามารถออกรหัสบารโคดไดงา ยขึ้น

๘
๓. การรายงานยืนยันการขึ้นทะเบียนสินทรัพยประจําเดือน ทุกสวนงานควรดําเนินการ
ทุกเดือน
๔. การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจํ า ป ควรเสนอรายชื่ อ ผู ต รวจสอบพั ส ดุ ต ามกรอบเวลา
ที่กําหนด เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรายงานใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน
มติ

รับทราบ และมอบผูบริหารดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย กํ าหนดจั ดประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู อํ า นวยการ และผู บ ริห ารระดับ สูง
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และได แ จ ง เวี ย นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ปรากฏวา มีการเสนอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. หนาที่ ๒
เดิม
เปน

บรรทัดที่ ๑๒
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(นางอัจฉราภรณ กวมทรัพย..รักษาการแทน)

๒. หนาที่ ๙
เดิม
เปน

บรรทัดที่ ๒ (วาระที่ ๑.๒.๕.๑)
การตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล
การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพรอมการเปดสถาบันใหมจากสภาการพยาบาล

๓. หนาที่ ๙
เดิม
เปน

บรรทัดที่ ๔-๕ (วาระที่ ๑.๒.๕.๑)
สภาการพยาบาล จะมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
สภาการพยาบาล จะมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร ในวัน ที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)

มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข

๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน
แทนผูที่พนจากตําแหนง ๑ คน
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบดวยคณะกรรมการ รวม ๒๕ คน นั้น ดวยตั้งแตวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป น ต น ไป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๑ คน พนจากตําแหนงเนื่องจากลาออก จึงไมไดเปน คณาจารยประจําแลว
ทํ า ให ข าดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป น กรรมการสภาวิ ช าการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕(๒)
ฝายเลขานุ การสภาวิชาการ จึงไดให สวนงานวิช าการพิ จารณาเสนอชื่ อผู ส มควรเปน กรรมการ
สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิแทนผูที่พนจากตําแหนง ๑ คน ซึ่งสรรหาจากคณาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญ ญาเอกและมีตําแหนงทางวิช าการ
ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป ดังนี้
สวนงานวิชาการ
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ

ผูไดรับการเสนอชื่อ
รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร
รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน สมาธิ
สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน สมาธิ
สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร
ไมเสนอ
ไมเสนอ

ทั้ งนี้ ผู ที่ ไดรับ การเสนอชื่อ ทั้ ง ๓ คน เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหากรรมการสภา
วิชาการผูทรงคุณวุฒภิ ายใน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๑๐
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน
แทนผู ที่ พ น จากตํ า แหน ง ๑ คน โดยผู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจะดํ า รงตํ า แหน ง เพี ย งวาระของผู ที่ ต นแทน คื อ
ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
มติ
เห็นชอบให รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในแทนผูที่พนจากตําแหนง ๑ คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงวาระของผูที่ตนแทน
๔.๒ เรื่อง รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต
ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ ในการประชุม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน เสาร ที่ ๑๗ มิถุน ายน
๒๕๖๐ ไดพิจารณาวาระเรื่อง กาวตอไปของการพัฒนาวิทยาเขตทั้งสองของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีมติ ดังนี้
มติ
๑) สิ่ ง ที่ อ ภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ก า วต อ ไปของการพั ฒ นาวิ ท ยาเขตทั้ ง สองของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะไมเปนสวนหนึ่งในขอกําหนดของการสรรหาอธิการบดี
๒) ให วิท ยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เป นอันหนึ่ง อันเดียวกัน และจะไมดําเนิ นการอัน ใด
ที่เปนการซ้ําซอนระหวาง ๒ วิทยาเขต
๓) มอบอธิการบดีศกึ ษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๑. การขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยตองมีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมสิ่งแวดลอม
และชุมชน
๒. ควรมีกิจกรรมรวมระหวาง ๒ วิทยาเขต
๓. การขยายงานของวิทยาเขตตองสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และเปาหมายตามบริบท
๔. ควรเร งดํ า เนิ น การเรื่ อ งความปลอดภั ย ที่ พั ก ของบุ ค ลากรและนิ สิ ต ทั้ ง นี้ ผู บ ริ ห ารและ
ผูปฏิบัติงาน ควรรวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาที่ควรไดรับการดูแลแกไข
๕. ในอนาคตอาจใหวิทยาเขตพัทลุงเปนวิทยาเขตหลักเนื่องจากจะมีการขยายงานและมีจํานวน
นิสิตเพิ่มขึ้น
๖. ใหรายงานผลการดําเนินงานศูนยพัทลุงศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

๑๑
ตลอดระยะเวลาในการจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน ๒ วิทยาเขตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘
อาจสงผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกิดความคลองตัว ไมซ้ําซอน ลดขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อหารือในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. โครงสรางการบริหารงาน
๒. การมอบอํานาจแกผูบริหาร
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ
ระยะแรก มหาวิทยาลัยยังคงใชโครงสรางการบริหารแบบเดิม โดยใหวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไมดาํ เนินการอันใดที่เปนการซ้ําซอนระหวาง ๒ วิทยาเขต และมีกิจกรรมรวมกัน
ระยะถัดไป ใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขตเพื่อใหเหมาะสม
กับบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณตอไป

๔.๓ เรื่อง พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนปการศึกษา ๒๕๕๙
ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว า ง ๑๐-๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได ให ขอ เสนอแนะและ
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได ในตัวชี้วัด C.๓ คุณภาพบัณฑิต ดังนี้
๑. การวิเคราะหคุณภาพบัณฑิตตาม ELOs และอัตลักษณ
๒. การพั ฒ น าทั กษ ะสากลของนิ สิ ต ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง ๔ ด า น (การใช ภ าษ าอั ง กฤษ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมสากล)
๓. การกํากับติดตามหลักสูตรเพื่อดําเนินการตาม Outcome Based Education (OBE)
ทั้ ง นี้ ในประเด็ น การวิ เคราะห คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตาม ELOs และอั ต ลั ก ษณ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ/
ไม พึ งพอใจต อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ซึ่ งประกอบด วย การประเมิ น ความพึ งพอใจ/ไม พึ งพอใจ
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ (TQF) และอั ตลัก ษณ และมอบให ค ณะ/หลัก สูตรเพิ่ มเติ มแบบประเมิน ตาม ELOs
โดยปการศึกษา ๒๕๕๙ พบวา มีหลักสูตรที่แนบแบบประเมินเพิ่มเติม จํานวน ๒๔ หลักสูตร ทั้งนี้ แบบประเมิน
ที่ แ นบสอดคล อ งกั บ TQF จํ า นวน ๑๓ หลั ก สู ต ร และเป น แบบประเมิ น ตาม ELOs จํ า นวน ๑๑ หลั ก สู ต ร
รายละเอียดดังนี้

๑๒
คณะ/หลักสูตร ที่แนบแบบประเมินเพิ่มเติม
คณะ/หลักสูตร
สอดคลองกับ TQF สอดคลองกับ ELOs
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอาหาร
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน
คณะนิติศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-ไมม-ี
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

สากล
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะศึกษาศาสตร
๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมิน

ทางการศึกษา
๒. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๓. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา
๔. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน

๑๓
คณะ/หลักสูตร
สอดคลองกับ TQF สอดคลองกับ ELOs
๕. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. แบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
รุนปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. มอบคณะ/หลักสูตรแนบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตาม ELOs

๑๔
มติ
๑. เห็นชอบใหป รับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอคุณภาพบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
- หัวขอ ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มเติมขอ ๕.๕ “มีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ”
- หัวขอ ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
เปลี่ยนแปลงขอความในขอ ๕ คือ “เปนผูที่สามารถใช ทักษะสากลในการประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสม”
๒. ให คณะพิจ ารณาแบบประเมิ นความพึงพอใจ/ไม พึ งพอใจตอคุณ ภาพบัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย ทั กษิณ
รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ กรณีคณะ/หลักสูตร ไดกําหนดอัตลักษณหรือ ELO’s เพิ่มเติมที่ แตกตางจาก
แบบประเมิน ความพึ งพอใจ/ไมพึงพอใจตอ คุณภาพบั ณ ฑิ ตของมหาวิท ยาลัย ขอใหคณะ/หลัก สู ต ร
จัดสงแบบประเมินที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๔.๔ เรื่อง การรับรองการใชประโยชนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๑๐ (หลักเกณฑเดิม)
ตามที่มีคณาจารยประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใชผลงานวิชาการรรับใชสังคม นั้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ และวิธีก ารพิ จ ารณาแต งตั้ งบุ ค คลให ดํ ารงตํ า แหน งผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับที่ ๙ กําหนดใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิท ยาลัย หรือสวนงานวิชาการแตงตั้ง หรือเจาของผลงานอาจแสดงหลัก ฐานการรับ รองการใชป ระโยชน
ตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของก็ได
ในการนี้ เพื่อสนับ สนุ นใหคณาจารยที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนง แต ยังไม มีหลั กฐานการรับรอง
การใชป ระโยชนตอสังคมของผลงานวิช าการรับใชสังคมจากผลการประเมิน ของสถาบั น ทางวิ ชาการที่เกี่ยวของ
จึงเห็นควรใหคณะกรรมการประจําสวนงานซึ่งทําหนาที่กลั่นกรองผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานทาง
วิช าการและให ค วามเห็ น เรื่อ งทิ ศทางการศึกษาหรือ วิจัย ตามเกณฑ ที่กํ าหนด ก.พ.อ. กํ าหนดของผู ข อกํ าหนด
ตําแหนงทางวิชาการในสังกัดอยูแลว ทําหนาที่การรับรองการใชประโยชนตอสังคมของคณาจารยในสังกัดเพิ่มเติมดวย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)

๑๕
ในการนี้ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อพิ จ ารณามอบหมายให ค ณะกรรมการประจํา ส วนงานวิ ช าการ
เป น ผู รั บ รองการใช ป ระโยชน ของผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คมของคณ าจารย ใ นสั ง กั ด หากเห็ น ชอบ
มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการเสนอประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมติตอไป
มติ เห็นชอบใหสวนงานวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา ๓ คน เพื่อทําหนาที่
รับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

