
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันจันทรท์ี่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๖.๑๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ        

      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง       

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธ์ุ) 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศริิสาธิตกิจ) 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 

 (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน) 
๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         
  (อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      
      (อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ) 
๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศกัด์ิ  คชภักดี) 
๑๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรจนัทร์ ศิริโชติ...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์) 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(นางจรรยา  ชูทับ...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว) 
๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุา...รักษาการแทน) 
๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๒๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ...รักษาการแทน) 
๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
 



 ๓

๓๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๓๑. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์    ติดภารกิจอ่ืน 
(อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 

๒. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน 
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ ์ คล้ายวิตภัทร) 

๔. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  ติดภารกิจอ่ืน 

      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นายทรงธรรม  ธีระกุล    หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นางรสวารินทร์  ทองสม    เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายวิชาการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานทีป่ระชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

๑.๑.๑   เรื่อง  การเปิดวีดิทศัน์แนะนาํมหาวิทยาลัย 
 

ประธานขอให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดําเนินการเปิดวีดิทัศน์แนะนํา
มหาวิทยาลัย เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยประกอบกับขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองปีที่ ๕๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๑.๒   เรื่อง  ร่าง พระราชบัญญัติการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาฯ 
 

      ขณะนี้พระราชบัญญัติการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาฯ และพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
จะเข้ารับการพิจารณาในวาระที่ ๒ – ๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ซึ่งคาดว่ากระทรวงใหม่จะสามารถจัดต้ัง
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๑.๓   เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

        ภาคตะวันออก (EEC) 
 
       มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือคณะทํางานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือผลิตกําลังคนป้อน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีหลายมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมในแต่ละประเภทคู่การพัฒนา ในการน้ี จึงขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หาแนวทางการจัดทําหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรวิศวกรรม 
ความปลอดภัย เพ่ีอตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 ๕

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง  สถิติการรบันิสิต ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ ๑ ภาคปกติ  
                           ตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                           (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

 

ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ส่วนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ในรอบที่ ๑ ตามระบบ TCAS ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ซึ่งได้ดําเนินการรับนิสิต จํานวน ๗ โครงการ โดยอยู่ระหว่างการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ค่ายืนยันสิทธ์ิ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยกําหนดชําระเงิน ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ผลการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น ๑,๗๕๗ คน 
มีผู้ยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House ทั้งสิ้น ๑,๐๒๗ คน และมีผู้สละสิทธ์ิ Clearing House ทั้งสิ้น ๑๖ คน  
มีผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในรอบที่ ๑ ทั้งสิ้น ๑,๐๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๔ เมื่อเทียบกับ
แผนรับในรอบที่ ๑ 
   

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ควรสอดคล้อง
กับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TCAS)  
 

มติ รับทราบ 
 
 
๑.๒.๑.๒   เรือ่ง  การบริหารจัดการหลักสตูรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข 
 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทําหนังสือเพ่ือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่ปิดแบบมีเง่ือนไขไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไ ด้ตอบประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรที่ ปิดแบบมี เ ง่ือนไขตามหนังสือที่  ศธ  ๐๕๐๖ (๒ )/๑๒๗๒   
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเง่ือนไข ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือแจ้งแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเง่ือนไข 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

 
มติ รับทราบ 



 ๖

๑.๒.๑.๓   เรือ่ง  ชี้แจงแนวทางการดําเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรพหุวิทยาการ 
                     เข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
                     (CHE Curriculum Online : CHECO) 
 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทําหนังสือเพ่ือขอรับทราบแนวทางการดําเนินการจัดทําข้อมูล

หลักสูตรพหุวิทยาการเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online 
: CHECO) เน่ืองจากไม่สามารถกรอกข้อมูลอาจารย์ซ้ํากันได้ น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้ตอบประเด็นข้อหารือตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๒๖๘ เรื่อง ช้ีแจงแนวทางการดําเนินการจัดทําข้อมูล 
พหุวิทยาการเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 

 
มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๑.๔   เรื่อง  โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะ 
                     เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖/ว ๒๐๓  เรื่อง ขอเชิญ

เข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย 
การปฏิรูปอุดมศึกษา” ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือให้การขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ฝ่ายวิชาการ จึงขอเชิญส่วนงานวิชาการท่ีมีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้ส่งข้อมูลและ
รายละเอียดที่จําเป็นในการออกแบบหลักสูตร 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔) 
 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เมื่อมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรใด  
จะต้องวิเคราะห์ความต้องการของกําลังคน วิเคราะห์ศักยภาพของบุคคลว่าจะสามารถพัฒนาต่อได้หรือไม่  
เพ่ือรองรับแนวโน้มของอนาคต ไม่ใช่เพียงรับมาเพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่เท่าน้ัน  
 

มติ รับทราบ 
 



 ๗

 
๑.๒.๑.๕   เรื่อง  สถานะหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  ขณะนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน (ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเง่ือนไข)  
จํานวน  ๘๘  หลักสูตร  ในประเด็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  พบว่า  
มีหลักสูตรได้มาตรฐาน จํานวน ๖๐ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ และไม่ได้มาตรฐาน จํานวน ๒๘ หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ 

 
มติ รับทราบ 

 
 

๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  กฎหมายน่ารู้กับฝ่ายนติิการ 

    
   อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
บทความ  เ รื่ อ ง  คดีปกครอง ว่า ด้ วยอา ยุของอ ธิการบ ดี ในมหาวิทยาลั ยของรั ฐที่ เ ป็นส่ วนราชการ  
เขียนโดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

 
มติ รับทราบ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วน้ัน  
ปรากฎว่า มีการแก้ไขรายงานการประชุม ไม่มีผลต่อมติการประชุม  ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๖   
เดิม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เป็น  รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ 



 ๘

 
๒. หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๒๑-๒๒   

เดิม  ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
เป็น ตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
          พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนด 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  ทศิทางบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยทักษิณระยะ ๒๐ ปีขา้งหน้า 

 
    มหาวิทยาลัยมีบทบาทสูงในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจํา 
นอกจากน้ี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังเป็นกลไกที่สําคัญในการร่วมขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยทักษิณยังไม่ได้
กําหนดทิศทางวิชาการหรือประเด็นที่ต้องร่วมขับเคลื่อนประเทศจากผลงานบัณฑิตศึกษาทําให้วิชาการขาดจุดเช่ือม 
(Missing Link) กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๘๒) เพ่ือเป็นทิศทางการบริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสาระที่เก่ียวข้องจาก
เอกสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรับฟังความ
คิดเห็นจากที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เก่ียวกับทิศทางบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนต่อไป 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
 
 
 
 

 



 ๙

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. งานบัณฑิตศึกษาจะเ ช่ือมโยงกับงานวิจัย ซึ่ งจะต้องเน้นด้านวิชาการ  (Academic)  

และความเช่ียวชาญ (Professional) ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บรรลุผล จะต้องหาวิธีการทําให้ทั้ง 
๒ ด้านมีความเข้มแข็ง ต้องทํางานในลักษณะการบริหารกระจายอํานาจ (Clusters) เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
และสากล หลักสูตรจะต้องตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตและองค์ความรู้ในปัจจุบัน 

๒. บัณฑิตศึกษา ควรมีหน้าที่ดังน้ี 
- ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- กํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประสานและจดัการหลักสูตรพหุสาขาวิชาที่ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบในคณะใด 

๓. ควรกําหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร เพราะเป็นเรื่องสําคัญในการบ่มเพาะบัณฑิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร ที่จะต้องตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ของชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ 

 
มติ  
๑. มอบคณบบัณฑิตวิทยาลัย นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือพัฒนาทิศทางบัณฑิตศึกษาต่อไป 
๒. หากส่วนงานใด มีความประสงค์จะเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมให้จัดส่งข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการหรือ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

  ๔.๒  เรื่อง  รา่ง ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 
 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๑  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
ให้ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ในการน้ี ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
 
 
 



 ๑๐ 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ข้อ ๖  พิจารณาการใข้คําเรียกประเภทนิสิต เป็น นิสิตเต็มเวลา/นิสิตไม่เต็มเวลา 
๒. การเทียบหน่วยกิตในระบบการศึกษาต่อเน่ือง จะต้องมีหลักเกณฑ์การเทียบโดยข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาต่อเน่ือง  
๓. ข้อ ๓๖  ตัดข้อความ “รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย” ในการอนุมัติการเปลี่ยน

ระดับการศึกษา 
๔. เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๓๖.๒ ดังน้ี 

เดิม  นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  
   อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 
เป็น  นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  
   หรือสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับ 
   ปริญญาโทได้ 

๕. ข้อ ๓๖.๓ หลักเกณฑ์การชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนิสิต 
ที่ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา รวมถึงการนับระยะเวลา จะมีการหารือกันต่อไป  

๖. เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๓๙.๑๐  วรรคสอง ดังน้ี 
เดิม ผู้ เรียนในระบบการศึกษาต่อเ น่ืองสามารถนํารายวิชามาขอเทียบและ 

โอนรายวิชา.... 
เป็น  ผู้ เรียนในระบบการศึกษาต่อเน่ืองหรือนิสิตอาคันตุกะสามารถนํารายวิชา 
   มาขอเทียบและโอนรายวิชา.... 

๗. ข้อ ๔๗  แก้ไขข้อความเก่ียวกับคุณสมบัติของนิสิตที่จะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ที่กําหนดให้นิสิตต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็น การตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่  
รวมทั้งตัดข้อความท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขยายเวลาการศึกษาเพ่ือรอการตีพิมพ์เผยแพร่  
 

มติ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...  
และมอบฝ่ายวิชาการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 
  ๔.๓  เรื่อง  การเสนอชื่อตัวแทนส่วนงานเพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  
                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เพ่ือกํากับการดําเนินงานของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน่ืองจากกรรมการ 
โดยตําแหน่งในลําดับที่ ๖ และ ๗ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้อํานวยการวิทยาลัย 
ภูมิปัญญาชุมชน ได้หมดวาระลงแล้ว  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  



 ๑๑ 

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙  ตามข้อ ๖ ที่ได้กําหนดให้การแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารกองทุน วิจัย   ใ ห้ผ่ านการเสนอแนะจากสภาวิชาการ  สถาบัน วิจัยและพัฒนา   
จึงได้ขอความร่วมมือจากส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืนให้เสนอช่ือตัวแทนส่วนงานเพ่ือร่วมเป็นกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ดังน้ี 

  ๑. เสนอช่ือหัวหน้าส่วนงานวิชาการ จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
  ๒. เสนอช่ือหัวหน้าส่วนงานอ่ืน  จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
 

บัดน้ี  ได้มีการเสนอช่ือเข้ามาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวแทนส่วนงานวิชาการ 
และส่วนงานอ่ืน  เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในลําดับถัดไป   
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 

มติ  
๑. เห็นชอบวิธีการได้มาซึ่งรายช่ือตัวแทนส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน 
๒. เห็นชอบรายช่ือตัวแทนส่วนงานเพ่ือร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 

- ส่วนงานวิชาการ ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ส่วนงานอ่ืน ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

๓.  มอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  การตรวจสอบสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล ดําเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและรักษา 
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรในอนาคต 

 

มติ มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ 
 

  ๕.๒  เรื่อง  การดําเนินการโครงการพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดําเนินการพัฒนาโครงการพ้ืนที่เชิงพาณิชย์  
ซึ่งจะเชิญคณบดีทุกคณะร่วมเป็นกรรมการ 

 
มติ รับทราบ 



 ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


