
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๔๕ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๙. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

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. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)  

๒๔. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(อาจารยวิทยา  ขาวขจร...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๕. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นางสาววิภาภี  ปงธิกุล...ปฏบิัติหนาท่ีแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๑. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๒. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา    ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร) 

๒. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒิสุขขี) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๕. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๖. คณบดีคณะนิติศาสตร       ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๗. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี  หัวหนาฝายแผนงาน 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  - ไมมี - 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  ผลการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการ 

      เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน  

         

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการ 

เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักบมเพาะวิชาการ 

เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้ 

๑. โครงการพัทลุงอัจฉริยะ 2030 (Smart Phattalung 2030) 

๒. การเฟนหาผูประกอบการไทยรุนใหม ใสใจนวัตกรรม (นิลมังกร แคมเปญ) 

๓. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ 

- Inspiration (ชมรม TSU Start-Up  กิจกรรมสรางความตระหนัก

ผูประกอบการ  กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup   

Co-Working apace วิทยาเขตพัทลุงและสงขลา  กิจกรรมสนับสนุนการ

พัฒนาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสงเสริมความเปน

ผูประกอบการ (ในข้ันเรียนและนอกชั้นเรียน) 

- Mobilization (โครงการเสนทางสูนวัตวณิชย  โครงการ Startup Thailand 

League โครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development 

- Incubation (บมเพาะธุรกิจแกผูประกอบการ โครงการ Business 

Brotherhood กองทุนเงินยืมในการประกอบธุรกิจ) 

๔. โครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการ

ขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business brotherhood) 

๕. การเปดตัว “หนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมประจำพ้ืนท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๖. ตอนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

 

 



 ๕ 

๗. การเตรียมความพรอมในระยะถัดไป 

- การเสนอของบประมาณสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานอาคารอุทยาน

วิทยาศาสตร ๓๖๐ ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงประกอบดวย

อาคารสำนักงานกลางของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

โรงงานตนแบบดานอาหาร 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ และควรจัดทำสรุปขอมูลเพ่ือเผยแพรใหประชาคมไดทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๑๒ บรรทัดท่ี ๒๖-๒๙   

    -  ตัดขอความ ขอ ๓ – ๔ ดังนี้ 

๓. โครงการสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทยการพัฒนา   

            นวัตกรรมของประเทศ 

๔. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถ่ินในภูมิภาคดวยองคความรู 

    ภูมิปญญาชุมชนและนวัตกรรม 

            ๒. หนาท่ี ๑๓  แกไขการพิมพคำผิด เชน  ผูประกอบาร   ฝายบริหารกลางและทรัพยารกรบุคคล 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

- ไมมี - 

 

 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

        การปฏิบัติงานของผูบริหาร  

 

  สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม

๒๕๖๓ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับระบบการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยอาจจัดทำเปนขอบังคับ ฯ หรือกำหนดเกณฑท่ีกอใหเกิดการพัฒนา และสามารถ

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลได ในกรณีที่ไมผานการประเมิน หรือสรางความเสียหายกับ

มหาวิทยาลัย 

(๒) ใหอธิการบดีพิจารณากรณีสวนงานใดที่ประสบปญหาในการดำเนินงานใหเชิญกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที ่เชี ่ยวชาญในสาขาที่เกี ่ยวของกับสวนงานพบปะหัวหนา 

สวนงานเพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 

ท้ังนี้ อธิการบดี ไดมอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ  

 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื ่อง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหแกไขขอความใน ราง ประกาศ ดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๑   แกไขขอความในขอ ๕.๓  เปน  “เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร”   

๒. หนาท่ี ๑     แกไขขอความในขอ ๕.๔  เปน “เพื่อใชเปนขอมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ

ของสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการถอดถอนผูบริหารแลวแตกรณี” 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

๓. หนาท่ี ๒  แกไขขอความในขอ ๗ ดังนี้ 

- เดิม ใหผ ู บร ิหารจ ัดทำแผนพัฒนาหร ือแผนกลยุทธ ในรอบ ๔ ปงบประมาณ 

      ที่ครอบคลุมระยะเวลาการดำรงตำแหนง พรอมกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

   ในแตละปงบประมาณ เสนออธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๑๒๐ วัน     

หลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติใหดำรงตำแหนง และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  ทราบและใหขอเสนอแนะ 

- เปน ใหหัวหนาสวนงานจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธในรอบ ๔ ปงบประมาณ 

      ที่ครอบคลุมระยะเวลาการดำรงตำแหนง พรอมกำหนดตัวชี้วัด  คาเปาหมาย 

    ในแตละปงบประมาณ เสนออธ ิการบดีพ ิจารณาภายใน ๑๒๐ ว ัน  หล ังจาก 

   สภามหาวิทยาลัยมีมติใหดำรงตำแหนงเพื ่อใหความเห็นชอบ และเสนอสภา  

   มหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ 

๔. หนาท่ี ๒ ขอ ๘.๑  กำหนดองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ดังนี้ 

๑. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน กรรมการ 

๓. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน    กรรมการ 

๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

๕. หัวหนาฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  ผูขวยเลขานุการ 

๕. หนาท่ี ๒ ขอ ๘.๒  กำหนดองคประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนัก ผูอำนวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงานหรือคณะ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกิน ๑ คน  กรรมการ 

๓. อธิการบดี      กรรมการ 

๔. ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน  กรรมการ 

๕. ผูที่เคยดำรงตำแหนงหัวหนาสวนงานในมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งปจจุบันไมได

เปนผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารท่ีถูกประเมิน จำนวน ๑ คน  กรรมการ 

๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหนาฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  ผูชวยเลขานุการ 

๖. หนาท่ี ๒ ขอ ๑๐  รายงานผลการปฏิบัติงานไมตองผานอธิการบดี 

 

 

 



 ๘ 

๗. หนาท่ี ๓ ขอ ๑๒ ปรับคาน้ำหนักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

องคประกอบการประเมิน เดิม เปน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ 

สวนท่ี ๑ 

ระดับความสำเร็จของผลการปฏิบติงานตามแผนพัฒนา

หรือแผนกลยุทธซึ่งไดรับความเห็นขอบจากอธิการบดี 

หรือสภามหาวิทยาลัย กรณีอธิการบดี 

รอยละ ๖๕ รอยละ ๖๐-๗๐ 

สวนท่ี ๒ 

ระดังความสำเร็จของการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

จากผลการประเมินท่ีผานมา (ถามี) 

รอยละ ๕ รอยละ ๐-๑๐ 

 

๘.  หนาท่ี ๓  ขอ ๑๓ แกไขขอความวรรคสอง ดังนี้ 

- กรณีที่มีผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๖๐ หรือมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิด   

     ความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการเสนอเปนวาระลับตอสภามหาวิทยาลัย 

     เพ่ือพิจารณาดำเนินการถอดถอน 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุง ราง ประกาศตาม

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

  ๔.๒  เรื่อง  การปรับคานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ตามที ่มหาว ิทยาล ัยทักษิณไดม ีการปร ับว ิส ัยท ัศน ของมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ช วง ๕ ป  

(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) เป น “มุ งสู การเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหนาของประเทศ  

ภายในป  ๒๕๖๗” นั ้น เพ ื ่อใหค าน ิยมองค กรของมหาว ิทยาล ัย สอดคล องก ับว ิส ัยท ัศน ท ี ่ปร ับใหม   

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณา ราง คานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ราง คานิยมองคกร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ 

 

 

 



 ๙ 

 

 

คานิยมเดิม ราง คานิยมใหม 

• คารวะธรรม (Respect)  

• ปญญาธรรม (Wisdom)  

• สามัคคีธรรม (Unity)  

• มุงผลลัพธท่ีดี (Outcome Oriented)  

• มีความคุมคา (Worthiness)  

• นำพาสังคม (Social Responsibility) 

• การมุงเนนผูเรียนและผูรับบริการ (Student And Customer 

Focus) 

• การมุงเนนความสำเร็จ (Focus On Success) 

• การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (Managing For Innovation)   

• จริยธรรมและความโปรงใส  (Ethics And Transparency) 

• การสรางประโยชนใหสังคม (Societal Contributions) 

 

   ดังนั้น เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของสวนงาน/หนวยงานภายใน ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับถอยคำของคานิยมใหมใหมีความกระชับและสวยงาม

กวาเดิม เนื่องจากมีการใชบางคำมากเกินไป เชน “มุงเนน” และ “การ” 

 

มติ  เห็นชอบราง คานิยมองคกรมหาวิทยาลัยทักษิณใหม โดยปรับปรุงการเขียนคำใหกระชับ 

และสวยงาม 

 

  ๔.๓  เรื่อง  การประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

 

  ตามมาตรา ๒๔ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดใหการจัด

สถาบันอุดมการศึกษาเปนกลุมและการกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาวเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง โดยมีการจัดกลุมมหาวิทยาลัย

เปน ๖ กลุม ดังนี้ 

๑. กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

๒. กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

๓. กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 

๔. กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักทางศาสนา 

๕. กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 

๖. กลุมอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 



 ๑๐ 

 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเลือกลุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กราฟขอมูลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย อาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจาก

เปนการรายงานขอมูลอยางเรงดวน อาจไดขอมูลท่ียังไมครบถวน  

๒. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายและทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสราง

นวัตกรรมเปนตนทุนอยูแลว จึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะเขาสูกลุมที่ ๒ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและ

สงเสริมการสรางนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรทำ Platform เพื่อใหนักวิจัยมีความมั่นใจวา 

จะสามารถตอยอดงานวิจัยได การที่จะทำใหธุรกิจมีความสำเร็จ จึงตองมีการบมเพาะ เพื่อให

งานวิจัยข้ึนหิ้งและออกสูตลาด สรางเวทีจำนวนมาก ตองรวมกันสรางเครือขาย ดึงภาคเอกชน

มาเปนท่ีปรึกษา จะทำใหนักวิจัยเกิดความม่ันใจและนำลูกศิษยไปถูกทาง 

๓. กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม ไมเพียงแตมุงเนนแตดานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญเทานั้น แตจะครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะสามารถเขา

รวมได 

๔. ขณะนี้มหาวิทยาลัยเริ่มมุงเขาสูทิศทางของกลุม ๒ แลว มีพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอสมควร ท่ีทำใหมหาวิทยาลัยไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน 

ถึงแมผลงานในปจจุบันยังมีไมมาก  

๕. มหาวิทยาลัยมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดหลายระดับท้ังในเชิงพ้ืนท่ี 

และ SME ทิศทางความรวมมือกับผูประกอบการมีหลายระดับท้ังกลุมวิสาหกิจองคกรในชุมชน 

หากพิจารณาในระยะสั้น มหาวิทยาลัยอาจจะไปอยูกลุมท่ี ๓ กลุมพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 

ได แตหากพิจารณาถึงความทาทายมองในระยะยาว ควรอยูกลุมที่ ๒ เพื่อพัฒนาตนเองใหไป

ในจุดท่ีจะไปใหถึง 

๖. การเลือกกลุมที่ ๒  มีความมั่นใจวาจะสามารถสรางความโดดเดนได ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู

ในชวง Try It และจะเขาสู Do It แตในขณะเดียวกันก็คงยังสามารถดำเนินงานในกลุมที่ ๓  

ไดควบคูกันเพราะมหาวิทยาลัยมีความเปน Area Based อัตโนมัติอยูแลว ซึ่งสามารถสราง

นวัตกรรมไดหลายมิติ เชน ศาสนา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร บริการ สุขภาพ เปนตน  

๗. การนำขอมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย ควรเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นความแตกตางกับการเลือก

ในกลุมท่ี ๒ และ กลุมท่ี ๓ เพ่ือใหเห็นวาเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  

 

มติ  

  เห็นชอบเลือกกลุมท่ี ๒  กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 



 ๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


