
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุม C๒๐๖ อาคารสำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ       

(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ     

  (อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย       

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 

๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(อาจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

     (นางพนัดดา เทพญา...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน..รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๒. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๔. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา    ติดภารกิจอ่ืน 

  (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน  

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ลาคลอด 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๕. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี หัวหนาฝายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวบุศรนิ  จันทะแจม หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๔. นางเบญจวรรณ คงกัน  เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายแผนงาน 

 

 

 

 

 



 ๔ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  การเสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 ประธานขอใหผู บริหารใหความสำคัญและทำความเขาใจกับบุคลากรในการเสนอชื่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพราะเปนเรื่องสำคัญในการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิควรเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติมากกวาการเปนนักวิชาการ 

มีความรู วิสัยทัศนในภาพกวาง มีประสบการณเชิงบริหารท้ังภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย  

 

 มติ รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  การเตรียมการเปดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 มหาวิทยาลัยจะเตรียมการเปดภาคการศึกษาที ่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ ่งจะตอง 

มีมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID19) วิธีการเบื้องตนจะตองมีการ 

คัดกรองบุคคลที่มาจากบาน และจัดชั้นเรียนไมใหแออัดและใกลชิดกันมาก สำหรับรายละเอียดจะตองมีการหารือ

กันตอไป 
 

มติ รับทราบ 
 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  รายงานสถานะการดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบพิจารณา 

      ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

      (CHE Curriculum Online : CHECO)  

         ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย  

      และนวัตกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

      ฝายวิชาการไดดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีหลักสูตรที่ตองดำเนินการกรอกขอมูลเขาระบบ (CHE Curriculum 

Online : CHECO) จำนวน ๘๑ หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยมีผลการดำเนินงานแตละสวนงาน 

ดังนี้ 



 ๕ 

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

จำนวน 

รอยละ

หลักสูตรท่ี

รับทราบ/

สวนงาน

วิชาการ 

 

 

รอยละ

หลักสูตรท่ี

รับทราบ/

หลักสูตร

ท้ังหมด 

รวม 

รอดำเนิน 

การ 

จากคณะ 

ฝาย

วิชาการ

กำลัง

ตรวจ 

สอบ 

สงคืน

คณะ

แกไข  

(งาน

หลักสูตร

ตรวจ

แลว) 

สป.อว. 

สงคืน  

รอ

แกไข 

รอการ

พิจารณา

จาก  

สป. อว. 

รับทราบ

พิจารณา

ความสอด 

คลองแลว 

๑ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๗๕.๐๐ ๓.๗๐ 

๒ คณะนิติศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๒๓ 

๓ คณะพยาบาลศาสตร ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๒๓ 

๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๑ ๐ ๐ ๒ ๑ ๐ ๘ ๗๒.๗๒ ๙.๘๘ 

๕ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๖.๑๗ 

๖ คณะวิทยาศาสตร ๑๘ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑ ๑๔ ๗๗.๗๘ ๑๗.๒๘ 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๖.๑๗ 

๘ คณะศึกษาศาสตร ๒๗ ๐ ๗ ๑ ๒ ๐ ๑๗ ๖๒.๙๖ ๒๐.๙๙ 

๙ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๖.๑๗ 

๑๐ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒.๔๗ 

๑๑ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๒๓ 

๑๒ วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๑ ๐ ๘ ๓ ๖ ๒ ๖๒ ๘๒.๓๗ ๗๖.๕๒ 

 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

๑.๒.๑.๒  เรื่อง  International Knowledge Exchange 

 

   มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ จะจ ัด International Knowledge Exchange เร ื ่อง 

Online Learning ผานทางระบบออนไลนระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย  

เริ่มดำเนินการในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป 

 

มติ รับทราบ 



 ๖ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

    ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

       ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

    ฝายการคลังและทรัพยสิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดใหสวนงานตาง ๆ 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุประจำป ในรอบ ๑๒ เดือนของปที่ผานมาเพื่อใชเปนขอมูลสรุป

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน  

ไดนำผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำป ๒๕๖๒ ในรอบป ๑๒ เดือนของปที่ผานมา

ของทุกสวนงานมาดำเนินการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการจัดซื้อจัดจาง 

สำหรับใหหนวยงานใชในการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปตอ ๆ ไปและมหาวิทยาลัยใชเปนเอกสาร

หลักฐานเชิงประจักษสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๓ การบริหารงบประมาณในหัวขอ O๒๔  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

 

มติ รับทราบ 

 

 

   ๑.๒.๓ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  รายงานการติดตามตัวช้ีวัดท่ี ๙ และ ๑๐ การประเมินคุณธรรม 

       และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     

    ตามบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ อว ๘๒๐๒.๐๑/ว ๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดใหสวนงาน/หนวยงาน ดำเนินการสง Link หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ดำเนินการสง 

Link หลักฐานตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ไปยังฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๓ นั้น 

    มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๙ 

และตัวชี ้ว ัดที ่ ๑๐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา มีประเด็นท่ีตองเรงดำเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 



 ๗ 

๑. ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

ขอความรวมมือสวนงาน/หนวยงาน ใหขอมูลโครงการหรือกิจกรรมท่ีได

ดำเนินการท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีสวนรวมในการประชาพิจารณ  

หรือมีสวนรวมใหการรวมคิดและกำหนดแนวทางในการพัฒนา 

๒. ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

ขอความรวมมือสวนงาน/หนวยงาน ใหขอมูลโครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรทีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน

อยางชื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบและมอบผูบริหารติดตามการจัดทำขอมูลใหถูกตองและครบถวน 

 
 

   ๑.๒.๔ เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

    ๑.๒.๔.๑  เรื่อง  ผลการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการ 

       เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

 

    สำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อวิสาหกิจในชุมชน เปนหนวยงานลักษณะพิเศษ  

จัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (University Business 

Incubation Center, UBI) จัดตั้งขึ้นโดยไดรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากแหลงทุนภายนอกมาตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการจัดกิจกรรมสรางความตระหนักดานการประกอบการธุรกิจใหกับนิสิตและบุคลากรภายในสถาบัน 

และทำการบมเพาะธุรกิจใหบุคคลภายนอก ทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ บุคลากรทั้งหมดมีจำนวน ๑๘ คน  

โดยมีผลการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. กลุมภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร 

- โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการสกัดโพแทสซียมจากเถาชีวมวล 

- โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากตำหรับ

ยาน้ำระดมพล 

- โครงการพัฒนากากตะกอนน้ำมันจากโรงงานปาลมน้ำมันสูรูปแบบแหง 

ท่ีเหมาะสมสำหรับเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 

- โครงการพัฒนาภาชนะเพาะชำตนกลาจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำ

เสียจากบริษัทตรังน้ำมันปาลม 

- Startup Thailand Marketplace 



 ๘ 

๒. กลุมภารกิจคลินิกเทคโนโลย ี

- ผลงานนวัตกรรมหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื ่อสังคม ประจำพื ้นท่ี

ภาคใตฝ  งอาวไทย ประจำป ๒๕๖๓ สำนักงานวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) 

- โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน ประจำป ๒๕๖๓ 

- โครงการสงเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ

ชุมชน 

๓. กลุมภารกิจบมเพาะวิสาหกิจ 

- โครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวาง

กิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

- Startup Thailand 

- ประกวด Creative Idea  

๔. กลุมภารกิจบมเพาะวิชาการรับใชสังคม 

- โครงการ “ศึกษาภาพอนาคตแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม Social Foresight ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง” 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  ประกาศสนบัสนุนเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ

   

  ตามที ่มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  

เปนการมุ งเนนใหม ีความเขมแข็งการวิจ ัย และสถาบันว ิจ ัยและพัฒนา ทำหนาที ่ เป นหนวยงานหลัก 

ในการสนับสนุนใหบุคลากรไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งไดริเริ่ม

มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ บัดนี้ เพื่อเปนการผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและเพื่อออก

ประกาศและหลักเกณฑกลางใหทุกคณะ/สวนงานถือปฏิบัติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

จึงไดยกรางหลักเกณฑการสนับสนุนการเผยแพรผลงานฉบับใหม จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ราง ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

๒. ราง ประกาศหลักเกณฑสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันว ิจ ัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติเห็นชอบในหลักการ การยกรางประกาศการสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติฉบับใหม และมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวาระเพื่อพิจารณาตอ 

ท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูงตอไป ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุม ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๓ เมื ่อวันที ่ ๕ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

๕. ที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน

คาตอบแทนตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

- หนาที ่ ๑  ระบุคำนิยามของของบุคลากรมหาวิทยาลัย คือ ผู ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ.๒๕๕๑ 



 ๑๐ 

 

- หนาท่ี ๒ แกไขคุณสมบัติผูมีสิทธิขอรับสนับสนุน ดังนี้ 

๑) ขอ ๒.๒  แกไขขอความเปน ไมอยูระหวางลาฝกอบรม ลาศึกษาดูงาน 

ในชวงระหวางการเสนอขอ และลาไปปฏิบัติการวิจยัในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังพิจารณาการเพ่ิมการลาศึกษาตอ 

๒) ขอ ๒.๔  เขียนขอความใหชัดเจนวา ไมติดคางสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

และมีตนฉบับตีพิมพเผยแพรหรือไดรับใบตอบรับวาตีพิมพเผยแพร รวมท้ัง

เปนงานวิจัย ทุนวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูทำสัญญา 

- หนาท่ี ๓ งบประมาณ/แหลงงบประมาณสนับสนุน 

๑) ดานวิทยาศาสตร ควรครอบคลุมถึงวิทยาศาสตรสุขภาพ หากใสเครื่องหมาย 

“ฯ” ควรระบุคำนิยามใหชัดเจน รวมถึงดานสังคมศาสตร ดวย 

๒) อัตราคาตอบแทน ควรกำหนดใหยืดหยุน โดยใสขอความ “ไมเกิน”  

- หนาที ่ ๕  ควรกำหนดชวงค าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ใหถ ูกต อง  

เพ่ือไมใหเกิดชองวาง 

- หนาท่ี ๗ ปรับปรุงขอ ๖.๑ ใหสอดคลองกันท้ัง ๒ ประกาศ 

๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการ

จายเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

- หนาท่ี ๑ คำนิยามของบุคลากร และคุณสมบัติผูมีสิทธิขอรับสนับสนุนใหปรับตาม

ขอเสนอแนะประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 

หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

- หนาที่ ๒ ขอ ๓.๑.๓  แกไขขอความวา แตละแหลงงบประมาณสนับสนุนเพียง ๑ ครั้ง 

ตอ ๑ คนในปงบประมาณ  

- หนาท่ี ๕  ขอ ๖.๑.๒  แกไขขอความ กรณีทุนรวมสนับสนุนระหวางคณะและมหาวิทยาลัย  

ใหผานการอนุมัติจากคณบดี/หัวหนาสวนงานกอนเสนอมายังสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- ควรระบุคำนิยามของกลุมประเทศอาเซียนใหชัดเจนวาไมรวมประเทศไทย และ

เปลี่ยนชื่อประกาศโดยตัดคำวาระดับชาติ เพ่ือใหสอดคลองกัน 

- แกไขเลขลำดับขอในประกาศใหเรียงลำดับ 

- จำนวนเงินงบประมาณไมควรระบุเปนเปอรเซ็นต 



 ๑๑ 

- ควรสนับสนุนการนำเสนอเผยแพรผลงานวิจัยนานาชาติที ่จัดในประเทศไทย 

เนื่องจากบุคลากรบางคนไมสะดวกในการเดินทางไปตางประเทศและเปนการ

สนับสนุนใหเปนไปตามตัวชี ้วัดที ่กำหนด ทั ้งนี ้ หากไมสนับสนุนจะตองเขียน 

คำนิยามในประกาศใหชัดเจน 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และราง ประกาศ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

๒. มอบผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย  

        ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
   

  ตามที่ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย” ภายใตกิจกรรมการอบรม

ระบบ OKRs (Objectives and Key Results) และ กิจกรรมการจัดทำ OKRs (Objectives and key Results) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมในทุกระดับไดเขาใจแนวคิด/วิธีการของ OKRs และนำไปประยุกตใชใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ และเกิดความ

เชื่อมโยงสอดคลองทั้งมหาวิทยาลัย ในการนี้ ฝายแผนงาน ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการจัดทำ  

(ร  าง) OKRs (Objectives and key Results) ระดับมหาว ิทยาล ัย ป งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. จัดโครงการ”ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย” กิจกรรมการอบรมระบบ OKRs (Objectives 

and Key Results) เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๖ - ๑๗ ต ุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมสงขลาเมอรเมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ  

หองประชุมสำนักหอสมุด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๒. การประชุมเพ่ือกำหนด OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสำนักหอสมุด ชั ้น ๒ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 



 ๑๒ 

๓. จัดโครงการ”ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย” กิจกรรมการจัดทำ OKRs (Objectives and 

Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมสงขลาเมอรเมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

๔. การประชุมเพื่อจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมไทรงาม คุมไทรงาม โฮเต็ล แอนด รีสอรท อาเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

๕. การประชุมเพื่อจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมสงขลา

เมอรเมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

๖. ประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห องประช ุมฝ ายแผนงาน ช ั ้น ๔ อาคาร ๗  

วิทยาเขตสงขลา 

๗. ประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั ้น ๓ อาคาร ๗  

วิทยาเขตสงขลา 

๘. ประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั ้น ๓  

อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา 

๙. ประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมปาริฉัตร ชั้น ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง 

วิทยาเขตพัทลุง 

๑๐. เสนอ (ร าง) OKRs (Objectives and key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ -- ๒๕๖๔ ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะในเบื้องตน เม่ือวันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. ขอความอนุเคราะหรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบใหเพ่ิมเติมในสวนของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

เพ่ือให (ราง) OKRs มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๒. เสนอ (ร าง) OKRs (Objectives and key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ -- ๒๕๖๔ ตออธิการบดีเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในเบื้องตน เมื่อวันท่ี 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

 



 ๑๓ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. เปาหมาย ๐๑  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

- หนาท่ี ๒ โครงการ/กิจกรรมสำคัญของ KR ๑.๑ พิจารณาการใชคำวาชุมชน แทนคำวาสังคม 

เนื่องจากสังคมจะมีความหมายท่ีกวาง 

- KR ๑.๓.๒  และ KR ๑.๓.๓  ตัดคำวารอยละ และพิจารณาการเขียนแยกชุดวิชาและรายวิชา 

๒. เปาหมาย ๐๒  พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเนนการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

- KR ๒.๑  ควรใหคำนิยามของฐานการคิดรอยละ ๓๐ 

- KR ๒.๓.๑  พิจารณาการเขียนมาตรฐานการวิจัยใหครบ ๗ มาตรฐาน 

๓. เปาหมาย ๐๓  บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

- KR ๓.๑  แกไขขอความ เปน (คณะ/สวนงานละ ๒ โครงการ) 

- KR ๓.๔  เพ่ิมเติมขอความการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาหรือการวิจัย 

๔. เปาหมาย ๐๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและยั่งยืน 

- ระบุขอความใน O๕.๑ O๕.๒  O๕.๓  และ O๕.๔ ใหครบถวน 

- KR ๕.๑.๑  ควรขยายระยะเวลาของการจัดทำ Digital Transformation Plan รวมท้ังเพ่ิมเติม

แผนรองรับฉุกเฉินภัยพิบัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- KR ๕.๑.๔  เพ่ิมเติมขอความใหครอบคลุมถึงการเรียนการสอนโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส 

- KR ๕.๑.๕  ควรระบุคำนิยามของบุคลากรใหชัดเจนและนำไวหลังขอ KR ๕.๑.๖ 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ราง OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๔ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุงตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 
 



 ๑๔ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

      รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


