
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบลูย ดวงจันทร) 

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  พุฒิสุขขี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๑๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน..รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นางสาววิภาวี  ปงธิกุล...ปฏบิัติหนาท่ีแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด          

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๒. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๔. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ      ติดภารกิจอ่ืน  

  (รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน  

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา   ติดภารกิจอ่ืน 

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๕. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา     ติดภารกิจอ่ืน 

(นายเชิดชัย  อองสกุล...รักษาการแทน) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวจุฑาทิพย  อินทรัตน  นักวิชาการชำนาญการ ฝายวิชาการ 

๒. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล  นักวิชาการ ฝายวิชาการ 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. สวนงาน/หนวยงาน ควรใหความสำคัญกับการรวมงานของบุคคลท่ีมีคุณูปการกับ

มหาวิทยาลัยและบุคลากรเกษียณอายุท่ีเคยปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมาเปนเวลานาน 

ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และวางระบบเพ่ือใหสามารถติดตอขอมูลไดอยาง

ตอเนื่อง 

๒. วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนวันเปดการเรียนการสอนวันแรก ขอใหหัวหนาสวนงาน

ติดตามดูแล และเตรียมแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓. งบประมาณคงเหลือในการพัฒนาบุคลากรของสวนงาน/หนวยงาน และเงินคาบำรุงกิจกรรม

ของนิสิต ควรนำมาจัดเปนทุนสนับสนุนการศึกษา และทุนนิสิตชวยงาน เพ่ือสนับสนุนใหนิสิต

มีรายไดพิเศษ  

๔. สภามหาวิทยาลัยไดมอบใหอธิการบดี หาแนวทางและวางระบบการกำกับติดตาม ประเมิน

หัวหนาสวนงานใหสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีกำหนด ซ่ึงตองสรางเกณฑการประเมิน

ใหชัดเจน  

 

มติ รับทราบ  

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 

 

   ผู ชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา รองฺอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง  

และกิจการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงและทำความเขาใจเก่ียวกับประเด็นการงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ดังนี้ 

   แนวทางและหลักการสำคัญในการจัดทำงบประมาณ 

๑. ใหความสำคัญตอการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานท่ีสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

โดยเฉพาะเปาหมายในชวง ๕ ปแรกของแผน นโยบายของผูบรหิารและจดุเนน 

ในแตละปงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๒. ใหความสำคัญกับการดำเนินภารกิจในลักษณะการบูรณาการท้ังในระดับหนวยงาน

ภายในสวนงานและระหวางสวนงาน เพ่ือลดความซ้ำซอนของงาน และเพ่ือเปนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 



 ๕ 

๓. ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะมีการจัดลำดับ 

ความสำคัญ และพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการใชจายงบประมาณของป

ปจจุบันและปงบประมาณท่ีผานมา 

๔. ใหมีการพิจารณาทบทวนภารกิจ เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจ

ของสวนงานเองที ่มีความสำคัญต่ำ หรือหมดความจำเปน ยกเวนภารกิจที ่เปน

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

๕. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสถานะเงินรายไดและผลการใชจายงบประมาณของปท่ีผาน

และปปจจุบันของสวนงานมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณดวย 

๖. เงินรายไดทุกประเภทถือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

๗. เนนใหมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 

๘. ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด

และปลูกฝงใหหนวยงานมีวินัยทางการเงิน 

๙. จัดสรรเงินสำรองไวเพ่ือรองรับการเกิดสถานการณฉุกเฉินท่ีไมสามารถคาดการณได 

๑๐. มหาวิทยาลัยเนนการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคา คุมทุนและประหยัด 

จึงไดมีการหักคาใชจายบางสวนไวท่ีสวนกลาง เพ่ือเปนคาใชจายรวมกันทุกหนวยงาน 

เชน คาสาธารณูปโภค คาทำความสะอาด คารักษาความปลอดภัย คาเชาเหมา

ยานพาหนะ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจะตองบริหารจัดการในภาพรวม 

๑๑. งบประมาณท่ีจัดสรรไปยังสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ จะตองเนนการใชจายเพ่ือ

รองรับและสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนหลัก เพ่ือรวมกันสรางผลผลิตของ

มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ 
 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   มหาวิทยาลัยมุงเนนใหงบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนใหบรรลุตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย นโยบายของผูบริหารและจุดเนนในแตละปงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อมุงไปสูวิสัยทัศน 

ท่ีวางไว รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและยุทธศาสตรชาติ 

จึงไดกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนงบประมาณเพื ่อรองรับการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบายของผูบริหาร

และจุดเนนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. กำหนดใหสวนงานวิชาการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการดำเนินงานวิจัยของสวนงาน

อยางนอย รอยละ ๒ รองรับการพัฒนานิสิตอยางนอย รอยละ ๒ และตั ้งเปน 

งบสำรองจายอยางนอย รอยละ ๕ ของงบประมาณจัดสรร เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน

งานวิจัยในภาพรวม สรางบัณฑิตใหสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือปองกันความเสี่ยงดานการเงิน และสำรองไวในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 



 ๖ 

๓. กำหนดใหสวนงานอื่นที่เปนหนวยงานที่มีรายได ตั้งงบประมาณเปนงบสำรองจาย

อยางนอย รอยละ ๕ ของงบประมาณจัดสรร เพื่อปองกันความเสี่ยงดานการเงิน 

และสำรองไวในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 

๔. การจัดทำงบประมาณ ป ๒๕๖๔ มุงเนน 

๑) การประหยัดและใชทรัพยากรรวมกัน 

๒) ใหหนวยงานมีสวนรวมในการแสดงความตองการ 

๓) การดูแลและซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

- วิทยาเขตรับผิดชอบดูแล/ซอมแซมอาคารในภาพรวมและดูแล/ซอมแซม

ครุภัณฑหองเรียนรวมที่นิสิตหลายคณะใชประโยชนรวมกัน แตกรณีคณะ/

หนวยงานมีศักยภาพในการซอมแซมเองได ก็สามารถทำได ทั้งนี้ ในสวน

ของวิทยาเขตพัทลุงใหรวมถึงการแกไขปญหาท่ีดินดวย 

- คณะ/หนวยงาน รับผิดชอบดูแล/ซอมแซมหองเรียนที่ใชเฉพาะหนวยงาน

หองปฏิบัติการเฉพาะทางและครุภัณฑของคณะ 

๔) เนนการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

๕) สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจพื้นฐานใหทุกหนวยงานที่มีอยูสามารถ

บริหารจัดการไดตามความจำเปน อยางเพียงพอและประหยัด 

๖) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเติมเต็มรายการที่ยังดำเนินการไมสมบูรณ ใหสามารถใช

ทรัพยากรไดอยางคุมคา 

๗) เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ไมสามารถสนับสนุนใหดำเนินการไดทุกรายการ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรตามความจำเปนและเหมาะสม โดยเรียงลำดับ

ดังนี ้คือ ๑) รายการที ่มีความจำเปนเรงดวน ๒) รายการที ่สามารถชะลอได  

๓) รายการท่ีไมจำเปนสามารถยกเลิกการดำเนินการได 

๘) สนับสนุนใหทุกสวนงานมีเงินสะสม (ยกเวนหนวยงานบริหารทั้งหมด) เพื่อให

สามารถนำมาบริหารจัดการในชวงท่ีงบประมาณปกติไมเพียงพอ โดยการขอใชเงิน

สะสมเนนการรองรับการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก และรองรับการดำเนินงาน

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๙) จัดสรรงบประมาณสำรองไวจำนวนหนึ่งเพื่อรองรับการเกิดสถานการณฉุกเฉินที่ไม

สามารถคาดการณไดลวงหนา  

    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ และใหผูบริหารทำความเขาใจในบริบทของการบริหารงบประมาณในปจจุบันและสื่อสาร

ใหบุคลากรไดรับทราบ 



 ๗ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

    ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  สถิติการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  

       (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 

    ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับสวนงานวิชาการดำเนินการรับสมัครบุคคล 

เพื่อคัดเลือกเขาเปนนิสิต ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น ไดมีการดำเนินการ

รับนิสิตท้ังสิ้น ๔๖ โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

    ผลการรับนิสิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏวาระดับปริญญาตรี มีผู รายงานตัว 

เขาเปนนิสิต จำนวน ๓,๘๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๓.๕๖ เมื ่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ในขณะที ่ระดับ

บัณฑิตศึกษา มีผูรายงานตัว เขาเปนนิสิต จำนวน ๒๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๙ เม่ือเทียบกับแผนการรับนิสิต  

 

คณะ/สาขาวิชา   แผนรับ ยืนยันสิทธิ ์ รายงานตัว 

รอยละของ 

ผูยืนยันสิทธิ ์

ตอแผนรับ 

รอยละของ

ผูรายงานตัว 

ตอแผนรับ 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ (TCAS) วิทยาเขตสงขลา ๒,๑๗๐ ๒,๖๕๓ ๒,๖๑๙ ๑๒๒.๒๖ ๑๒๐.๖๙ 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ (TCAS) วิทยาเขตพัทลุง ๑,๐๖๕ ๘๕๖ ๘๒๗ ๘๐.๓๘ ๗๗.๖๕ 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ ภาคสมทบ ๑๔๐ ๑๕๘ ๑๕๓ ๑๑๒.๘๖ ๑๐๙.๒๙ 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๓ (หลักสูตรเทียบ ๔ ป) ๓๖๐ ๒๘๕ ๒๖๙ ๗๙.๑๗ ๗๔.๗๒ 

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ๒,๖๗๐ ๓,๐๙๖ ๓,๐๔๑ ๑๑๕.๙๖ ๑๑๓.๙๐ 

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ๑,๐๖๕ ๘๕๖ ๘๒๗ ๘๐.๓๘ ๗๗.๖๕ 

ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา ๓๘๐ ๑๘๗ ๑๗๙ ๔๙.๒๑ ๔๗.๑๑ 

ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพัทลุง ๒๑๔ ๓๐ ๓๐ ๑๔.๐๒ ๑๔.๐๒ 

ภาพรวม ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ (TCAS)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓,๒๓๕ ๓,๕๐๙ ๓,๔๔๖ ๑๐๘.๔๗ ๑๐๖.๕๒ 

ภาพรวม ระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓,๗๓๕ ๓,๙๕๒ ๓,๘๖๘ ๑๐๕.๘๑ ๑๐๓.๕๖ 

ภาพรวม ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๕๙๔ ๒๑๗ ๒๐๙ ๓๖.๕๓ ๓๕.๑๙ 

ภาพรวม การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๓๒๙ ๔,๑๖๙ ๔,๐๗๗ ๙๖.๓๐ ๙๔.๑๘ 

 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

 

มติ รับทราบ 

 

 



 ๘ 

    ๑.๒.๒.๒  เรื่อง  ผลการประชุม ทปอ. เรื่อง TCAS ๖๔ 
 

    การประชุม ทปอ. เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวาระ TCAS ๖๔ สรุปวา 

จะดำเนินการ ๕ รอบเหมือนเดิม  โดยจะมีการบริหารจัดการในรอบท่ี ๓ และรอบท่ี ๔ ใหกระชับและมีระยะเวลา

สั้นลง เพ่ือใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

    ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  ผลการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการ 

       เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

 

   ผู ช วยศาสตราจารย ดร.นุก ูล อินทระสังขา ผู อำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการ 

เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน แจงใหท่ีประชุมทราบผลการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้ 

๑. การตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๒. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ จะเปดในวันท่ี ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓ โดยใชสถานท่ี Co-working Space ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

และวิทยาเขตสงขลา 

๓. การจัดตั้ง Co-working Space วิทยาเขตพัทลุง ณ หองโถง อาคารวิทยบริการ และ

วิทยาเขตสงขลา ณ หองโถง ชั้น ๑ อาคารกิจการนิสิต 

๔. การเปดตัวศูนยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชน ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมผานทาง Co-working Space หรือ Platform  

ท่ีไดรับงบประมาณ 

 

   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวจะทำใหอาจารย นิสิต สามารถเขารวมกับหนวยงานภายนอก 

ท้ังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม จึงขอรับการสนับสนุนจากผูบริหาร สำหรับรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

 

มติ รับทราบ 

 



 ๙ 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    ๑.๒.๔.๑  เรื่อง  ความรวมมือทางวิชาการโครงการสงเสริมหนวยจัดการ 

       ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา  

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับ Defensive ปท่ี ๒  

       ระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  

       วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

    ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

(หรือสกอ. เดิม) ไดสนับสนุนการพัฒนางานดานทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อเปนกลไกสำคัญในการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู 

การเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สป.อว. ไดคัดเลือก 

หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๕ แหง เขารวมโครงการสงเสริมหนวยจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับ Defensive ดังมีรายชื ่อ ดังนี้   

(๑) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (๒) มหาวิทยาลัยศิลปากร (๓) มหาวิทยาลัยทักษิณ  

(๔) มหาวิทยาลัยบูรพา และ (๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดผานการพิจารณาการสนับสนุนตอเนื ่องในปที ่ ๒ และมีการจัดทำบันทึกขอตกลง 

ความรวมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบประมาณสนับสนุน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) และความรวมมือดังกลาว

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ตองการสรางและ

พัฒนาศักยภาพคน ไปสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีสูการสรางสรรคนวัตกรรม และกอใหเกิดการนำไปใช

ประโยชนทั ้งในเช ิงเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยบุคลากรที ่จะขับเคลื ่อนงานดานทรัพยส ินทางปญญา  

ซึ ่งเป นกลไกที ่สำค ัญในโครงสร างพื ้นฐานและระบบนิเวศน (Ecosystem) ดานการว ิจ ัยและนว ัตกรรม  

ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักของบันทึกขอตกลงความรวมมือ ไดแก ๑) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา 

มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เปนระบบ และมีการพัฒนาศักยภาพตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาในสถาบันอุดมศึกษา ๒) เพื่อกระตุนให

สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการดาเนินงานดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา  

๓) เพื ่อส งเสริมใหเกิดการนาผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมไปสู การใชประโยชนในเช ิงเศรษฐกิจและสังคม  

ผานกระบวนการจัดการทรัพยสินทางปญญาในสถาบันอุดมศึกษา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 



 ๑๐ 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

    ๑.๒.๕.๑  เรื่อง  การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

    สภาการพยาบาล เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ว ิทยาเขตพัทลุง เมื ่อว ันที ่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผลการตรวจเยี ่ยมดวยการแจง 

ทางวาจา ปรากฎวา รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั ้งนี ้ คณะพยาบาลศาสตร  

จะดำเนินการเพ่ือใหมีจำนวนอาจารยเพียงพอตอจำนวนนิสิตตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 

    ๑.๒.๕.๒  เรื่อง  นิสิตคณะพยาบาลศาสตรเขารับการฝกงานท่ีโรงพยาบาลสงขลา 

    

   นิส ิตคณะพยาบาลศาสตร   จะเข าร ับการฝ กงานในภาคการศึกษาที ่  ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสงขลา โดยจะพักที ่หอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

จึงขอความอนุเคราะหจากวิทยาเขตสงขลาในการดูแลนิสิตดังกลาว 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น 

ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๑๒ บรรทัดท่ี ๑๒ 

เดิม  สมารถ 

เปน  สามารถ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

- ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษาโครงการเรียน 

         ลวงหนา (Pre Degree) พ.ศ. ....  
   

  ตามที่ฝายวิชาการ ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษา

โครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree) พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ 

ในหล ักการ โดยมอบฝายว ิชาการ ปร ับแก  ไขตามข อเสนอแนะของท ี ่ประช ุมและเสนอตอท ี ่ประช ุม

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการและผูบริหารระดับสูง  

และที่ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ฝายวิชาการ ไดดำเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และไดเสนอ 

(ราง) ประกาศดังกลาว ตอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบในหลักการ และมอบฝายวิชาการ ปรับแก 

(ร าง) ประกาศตามขอเสนอแนะและขอคิดเห ็นของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาว ิทยาล ัย  

ในการนี้ ฝายวิชาการจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาโครงการเรียน

ลวงหนา (Pre-degree) พ.ศ. .... ตอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการและผูบริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณา  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนประกาศใหออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. ขอ ๕ แกไขคำจำกัดความ ดังนี้ 

- คำนิยาม “การจัดการศึกษาโครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree)” ควรตัดขอความ  

“นอกระบบ” โดยอาจเขียนขอความใหมเปน การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยดวยวิธีการ................. หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

- คำนิยาม “คลังหนวยกิต” ควรระบุเฉพาะโครงการเรียนลวงหนา (Pre-degree) อยางเดียว 

๓. ขอ ๑๖ เพ่ิมเติมขอความ “และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ”  

๔. การนำลงสูการปฏิบัติหากมีนักเรียนสนใจสมัคร จะสามารถจัดการเรียนการสอน รวมท้ังจัด

รายวิชาอยางไร  

มติ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุม 

 

 



 ๑๒ 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตร 

         ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non Degree) พ.ศ. .... 

 

  ตามที่ฝายวิชาการ ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non Degree) พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมอบฝายวิชาการ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการและผูบริหารระดับสูง  

และที่ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ฝายวิชาการ ไดดำเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และไดเสนอ 

(ราง) ประกาศดังกลาว ตอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบในหลักการ และมอบฝายวิชาการ ปรับแก 

(ร าง) ประกาศตามขอเสนอแนะและขอคิดเห ็นของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาว ิทยาล ัย  

ในการนี ้ ฝายวิชาการจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non Degree) พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการและผูบริหารระดับสูง  

เพ่ือพิจารณา  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนประกาศใหออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. ขอ ๕ แกไขคำจำกัดความ ดังนี้  

- คำนิยาม “การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)”  

ควรตัดขอความ “นอกระบบ” หรือเขียนคำใหเหมาะสม 

- คำนิยาม “คลังหนวยกิต” ควรระบุเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา  

(Non-degree) อยางเดียว 

- แกไขคำนิยาม “ชุดวิชา”ใหชัดเจน ดังนี้ 

เดิม จำนวนหนวยกิตรวมท้ังชุดวิชาระหวาง ๙-๑๘ หนวยกิต... 

เปน จำนวนหนวยกิตรวมท้ังชุดวิชาไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน  

๑๘  หนวยกิต... 

๓. ขอ ๑๖ เพ่ิมเติมขอความ “และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ”  

๔. การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non Degree) ผูเรียนสามารถเลือกเรียน

เปนรายวิชาหรือชุดวิชา หากเรียนเปนรายวิชา จะไมไดรับประกาศนียบัตร 



 ๑๓ 

๕. เพื ่อใหการดำเน ินงานลงสู การปฏิบัต ิอยางรวดเร ็ว ควรดำเนินงานเปนระยะ (Phase)  

โดยระยะแรกใหนำรายวิชาจาก มคอ.๒ มาดำเนินการ หลักจากนั้น จึงคอยจัดทำเปนชุดวิชา

ตอไป 

๖. พิจารณาคุณสมบัติของผูเรียนใหมีความหลากหลาย 

๗. ควรพิจารณาถึงแนวทางแกปญหาการสะสมหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีคนเรียนจำนวน

นอยและสงผลตอการปดหลักสูตร ทำใหไมสามารถไปเทียบและโอนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยได 

 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 
 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

      รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 


