
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๑.๐๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา     

  (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๙. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา        

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู      

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 

๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแกว...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารยอนงค  ภิบาล...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๔. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน      

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นางสาววิภาวี  ปงธิกุล...ปฏบิัติหนาท่ีแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๓. เจาหนาท่ีบริหารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ     ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  
 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี หัวหนาฝายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๓. นายมัฆวัต  วิไลลักษณ  หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 

๔. นายอุกกฤช คงคาลัย  นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา  

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๑๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 - ไมมี – 
 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

 - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

 - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  การประเมินตนเอง เพ่ือกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรของกระทรวง อว. 
 

ตามแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดใชความสามารถ 

และศักยภาพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใชวิธีการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษา

ออกเปน ๔ กลุม เรียกวา การกำหนดกลุมอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Strategic focus) ซึ่งกำหนดภายใตจุดเดน

และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ดวยการสนับสนุนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรเปนการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาไปสูทิศทาง

ท่ีตองการ โดยแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑. การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

๓. การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community) 

๔. การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาตาง ๆ (Professional Development) 
 

จากการแบงกลุมทั้ง ๔ กลุมดังกลาว ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก  

ไดรวมกันวิเคราะหและประเมินในเบื้องตนเพื่อกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ซึ่งทีประชุมมีมติ 

เลือกกลุมท่ี ๒ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และไดรวมกันกำหนด OKRs ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อการ

ประชุมระดมสมองวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และการประชุมวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจากผลการประชุม

ดังกลาว รองอธิการบดีที่เกี่ยวของไดพิจารณากำหนด OKRs ที่เกี่ยวของ จัดสงมายังฝายแผนงานเพื่อรวบรวม 

สังเคราะหในภาพรวมเรียบรอยแลว 

ในการนี้ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจ ัยและนวัตกรรม ไดเช ิญประชุมเพื ่อช ี ้แจงทำความเขาใจเกี ่ยวกับการประเมินตนเองเพื ่อกำหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร โดยไดมีการจัดทำ (ราง) คูมือการประเมินตนเองฯ มีการกำหนดรายละเอียดตัววัด

ในการประเมินตนเองของแตละกลุม  สรุปไดดังนี้ 



 ๕ 

คุณลักษณะกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

กลุม นิยาม เปาหมาย 

๑. การวิจัยระดับ แนวหนา

ของโลก  (Global and 

Frontier  Research) 

สถาบันอุดมศึกษาที ่มุ งสู การ

ว ิจ ัยที ่ม ีค ุณภาพระดับสากล 

พิจารณาจากการจ ัดอ ันดับ

สถาบันอุดมศึกษาโลก  อาจเปน

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  

หรือสถาบันอุดมศึกษาที ่ เนน

การจ ั ดการศ ึ กษาแบบพหุ

วิทยาการ   

เนนการวิจัยขั ้นสูง และผลิตบัณฑิต

นักว ิจ ัย เปนผู นำทางความคิดของ

ประ เทศในระด ับ  บ ัณฑ ิ ตศ ึ กษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หรือหลัง

ปริญญาเอก  สรางความโดดเดนใน

ดานการวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที ่ม ีว ิทยานิพนธ หรือ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลาย

กลุมสาขาวิชา มุงทำการคนควาเพ่ือ

สรางความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหม

เพื ่อขยายพรมแดนของความรู และ

สรางความกาวหนา ทางวิชาการที่ลุม

ลึกในสาขาวิชาตาง ๆ 

๒. การพัฒนา เทคโนโลยี

และ นวัตกรรม 

(Technology  and 

Innovation) 

สถาบันอุดมศึกษาที ่มุ งสู การ

จัดการการศึกษาเพื ่อเนนการ

พ ัฒนาด านเทคโนโลย ี และ

สงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม และอุตสาหกรรม 

ของประเทศ  

 

ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง  

สรางและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรูและ

ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและการ

สร างนว ัตกรรมใหสามารถนำองค

ความรู มาประยุกตใช สรางผลงาน 

พ ัฒนา  ผล ิ ตภ ัณฑ  ต  อ ยอ ด เ ป น

นวัตกรรมสงเสริมบทบาทความรวมมือ

กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือ

สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นว ัตกรรม เพ ื ่อนำไปส ู การพ ัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 

ของประเทศ  

๓. การพัฒนาชุมชน เชิง

พ้ืนท่ี (Area Based and 

Community) 

สถาบันอุดมศึกษาที ่มุ งสู การ

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่เปนแหลง

เร ียนรู ถายทอดความร ู และ

เทคโนโลย ี เพ ื ่ อสร  า งความ

เข มแข็งให แก บ ุคคล ชุมชน 

ส ั ง ค ม  ห น  ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 

เนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถ่ินและ

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ  

เปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและ

เปลี ่ยนแปลงในระดับทองถ ิ ่นและ

ภูมิภาค ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

ผล ิ ตบ ัณฑ ิ ต  ให  บร ิ การว ิ ชาการ 



 ๖ 

กลุม นิยาม เปาหมาย 

ภาคเอกชน เพื ่อการดำรงชีพ

และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู

ต ล อดช ี ว ิ ต  นำ ไปส ู  ค ว าม 

เขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของ ทรัพยากรมนุษย สังคม 

ทองถ่ินและภูมิภาค 

ประยุกตความรูสูการปฏิบัติ และสราง

องคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการ

อนุร ักษและพัฒนาศิลปว ัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

๔. การผลิตบุคลากร 

วิชาชีพสาขาตางๆ  

(Professional 

Development)  

 

สถาบันอุดมศึกษาที ่มุ งสู การ

พ ัฒนาความเช ี ่ยวชาญและ

นวัตกรรมดานการจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ

เพ ิ ่ ม ผล ิ ตภ าพบ ุ คล ากร ใน 

ว ิชาช ีพสาขาต าง ๆ รวมท้ัง

สงเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ใ น ด  า น ก า ร อ อ ก แ บ บ และ

ปร ับปร ุ งกระบวนการ  เ พ่ือ

พัฒนาแนวทางการถายทอด

ความร ู ส ู การปฏิบ ัต ิอย างมี

ประสิทธิผล  

 

เ น  น ก า ร ใ ห  บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า  

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 

และทัศนคติ สอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ  มีความสามารถในการเรียนรู

พ ั ฒ น า ต น เ อ ง  เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ดั บ

ความสามารถทางวิชาชีพ  เสริมสราง

สมรรถนะความเปนมืออาชีพ ใหเทา

ท ั น ค ว า ม เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพ  

มีสวนรวมสรางสรรคคุณคาใหกับสังคม 

ชุมชน  

 

 

ตัววัดผลศักยภาพองคกรและผลการดำเนินงานตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร 
 

กลุม ๑ การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

๑. อัตราการอางอิงของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ (Citation /Publication) 

๒. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) 

๓. การเคลื่อนยายของอาจารย/นักวิจัย และนักศึกษา (Staff & Student Mobility) 

๔. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร (Prize winner) ตอ

จำนวนอาจารย/นักวิจัยท้ังหมด 

๕. จำนวนอาจารยตอนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 

๖. ความรวมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration) 

๗. H-index จำนวนครั้งท่ีไดรับการอางอิงเทากับหรือมากกวาจำนวนผลงานวิจัย 

๘. งบประมาณดานการวิจัยตอหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty) 

 



 ๗ 

กลุม ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

๙. นักศึกษาและบัณฑิตผูประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) 

๑๐. รางวัลดานผูประกอบการ (Startup Awards) 

๑๑. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกสนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ธุรกิจใหม (Startup Co-

Investment Funding) 

๑๒. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรูสูภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent Mobility 

Consultation) 

๑๓. ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเรงพัฒนาผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 

(Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem) 

๑๔. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเปนผูประกอบการ 

(Technological/ Innovation- Driven Entrepreneurial Education) 

๑๕. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเปนผูประกอบการของ

สถาบันอุดมศึกษา(Technological/Innovative Development Funding) 

๑๖. ความรวมมือเพ่ือพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) 

กลุม ๓ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area Based and Community) 

๑๗. อัตราการไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in 

Region) 

๑๘. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (โครงสรางพ้ืนฐาน ดานภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม สังคม)(Area Based 

Development) 

๑๙. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non Age Group 

Participation) 

๒๐. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

๒๑. ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

๒๒. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in Region) 

๒๓. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

๒๔. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในพ้ืนท่ี (Integrated Government Budget) 

 

 

 

 



 ๘ 

กลุม ๔ การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาตางๆ  (Professional Development) 

๒๕. อัตราการไดงานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา (Employability Rate) 

๒๖. สัดสวนผูจบการศึกษาท่ีทำงานในอุตสาหกรรมมูลคาเพ่ิมสูง (Ratio of Graduates Working in 

High Value-added Sectors) 

๒๗. อัตราสวนผูจางงานหรือลูกคาท่ีพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต (Employer Satisfaction) 

๒๘. การตอบแทนคุณจากผูไดรับประโยชนดานการจัดบริการการศึกษา (Alumni & Employer 

Contribution) 

๒๙. การรับรองประสิทธิผลการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ(Assurance of 

Learning Outcomes) 

๓๐. พันธมิตรในการจัดการหลักสูตร (Collaboration in Study Programs) 

๓๑. คุณภาพของผูสอน (Learning Facilitators) 

๓๒. อัตราการคงอยูของผูเรียน (Students Retention) 

 

  ดังนั้น เพื่อรวมกันประเมินตนเองตามหลักเกณฑและตัววัดตาม (ราง) คูมือการประเมินตนเองฯ ดังกลาวอีกครั้ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณากำหนดการเลือกกลุมฯ สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ตามหลักเกณฑของ

กระทรวง อว. 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การเลือกกลุมจะตองพิจารณาถึงความเปนตัวตนของมหาวิทยาลัย และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

ท่ีจะเปนในอนาคต รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณตามกลุม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใหตอบสนอง

นโยบายของชาติ หากมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะเลือกเขากลุ มใด จะตองปรับตัวใหเขากับ 

สิ ่งที ่เลือก และรวมกันขับเคลื ่อนใหบรรลุตามเปาหมายที ่กำหนด โดยตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ  

เพื่อสนับสนุนความเปนไปได เชน นโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตร นิสิต และขอมูลพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีอยู เปนตน 

๒. ในอนาคตจังหวัดสงขลา และพัทลุง ถูกกำหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองกีฬา  

เปน Smart City  รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุน Talent Mobility  ซึ่งจำเปนตองใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพ่ือสรางความเติบโตเปนเมืองเศรษฐกิจในภาคใต  

๓. การเลือกกลุมของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาใหรอบคอบ คิดเชิงวิเคราะห ใหรูถึงสถานะของตัวเอง

อยางแทจริง 

 

   

 



 ๙ 

มติ  

๑. เห็นชอบเลือกกลุมท่ี ๒ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะสามารถสราง

ผลงานเปนรูปธรรมไดชัดเจนกวากลุมอ่ืน และสนับสนุนการตอบโจทยตามแผนยุทธศาสตรของชาติ  

๒. มอบฝายแผนงานประสานผูเก่ียวของในการจัดทำแผนโครงการ/กิจกรรมตอไป 

 

 ๔.๒  เรื่อง   พิจารณาเปล่ียนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนท่ี ๒  

   ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

     ตามประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดกำหนดวันสอบกลางภาค

ประจำภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตรงกับวันท่ี ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว

ตรงกับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๐ เพ่ือเปนการสนับสนุนใหนิสิตสวนใหญไดเขารวม

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร รองอธิการบดีฝายบริหารและ

กิจการนิสิต สงขลา เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๒  

 

มติ  

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา เดิม เปน 

๑. ระดับปริญญาตรีภาคปกติและนิสิต 

ภาคสมทบ (เรียนจันทร-ศุกร) 

๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒-๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒. ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ  

(เรียนจันทร-อาทิตย) 

๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒-๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

๒. มอบนายทะเบียนมหาวิทยาลัย จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 

 

 

 



 ๑๐ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


