
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๒๕ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

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       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๘. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 



 ๒ 

๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๑๕. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๖. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 

๑๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๒๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๒๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๒๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๔. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๖. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๗. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๓๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 

๓๒. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นางสาววิภาภี  ปงธิกุล...ปฏบิัติหนาท่ีแทน) 

๓๓. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน     

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๓๔. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๕. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๖. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๗. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)  

๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  - ไมมี - 
 

 

 



 ๔ 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรใหรูดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด KR ๕.๑.๕ พัฒนาบุคลากรใหมี Digital Literacy และสอบ

ผานสมรรถนะดาน ICT รอยละ ๒๐ เพื ่อเตรียมความพรอมรองรับการเปน Digital University ซึ ่งบุคลากร

จำเปนตองมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ นั้น 

ในการนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รวมกับสำนักคอมพิวเตอร กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ใหรูดิจิทัล (Digital Literacy) ดังนี้ 
 

แนวทางการพัฒนา 

กิจกรรม ชวงเวลา  ผูรับผิดชอบ 
๑. กำหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนา (รอยละ ๒๐ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ผานการทดสอบ
สมรรถนะดาน ICT)  

ม.ค. ๖๓ - ฝายบริหารกลางฯ 
- สวนงาน/    
  หนวยงาน 

๒. ปรับปรุงระบบคลังขอสอบ ก.พ. ๖๓ - สำนักคอมพิวเตอร 
๓. บริหารจัดการการสอบและทดสอบระบบคลังขอสอบ มี.ค.๖๓- 

ม.ค.๖๔ 
- ฝายบริหารกลางฯ 
- สำนักคอมพิวเตอร 

๔. จัดสอบ Pretest เพ่ือวัดสมรรถนะดาน ICT บุคลากรผานระบบคลัง
ขอสอบออนไลนของสำนักคอมพิวเตอร (จำนวนผูเขาสอบของแตละ 
สวนงาน/หนวยงาน  ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของบุคลากร) 

ก.พ. ๖๔ 
 

-ฝายบริหารกลางฯ 
- สำนักคอมพิวเตอร 

๕. จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการฝกอบรมทักษะดาน ICT ใหแก
บุคลากรท่ีไมผานเกณฑ 

มี.ค.-เม.ย.๖๔ - ฝายบริหารกลางฯ 
- สำนักคอมพิวเตอร 
-  สวนงาน/
หนวยงาน 
- ฝายวิชาการ 

๖. จัดสอบ Posttest เพ่ือวัดสมรรถนะดาน ICT แกบุคลากรท่ีผานการ
ฝกอบรมผานระบบคลังขอสอบออนไลนของสำนักคอมพิวเตอร 

พ.ค.๖๔ -สำนักคอมพิวเตอร 

๗. รายงานผลการพัฒนาและการสอบผาน Digital Literacy ของ
บุคลากรจำแนกตามสวนงาน/หนวยงานเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนด 

      พ.ค.๖๔ - ฝายบริหารกลางฯ 
- สำนักคอมพิวเตอร 

 

เกณฑการสอบผาน :  รอยละ ๗๐ (๓๕ ขอ จาก ๕๐ ขอ) 

 
 
 
 
 



 ๕ 

เปรียบเทียบขอมูลทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามเกณฑตางๆ  
เนื้อหา ก.พ, มาตรฐานสากล(IC3) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความรูพ้ืนฐานและการใชงานคอมพิวเตอร √ √ √ 

การใชงานอินเตอรเน็ต อีเมล  เว็บบราวเซอร  √ √ √ 
การสืบคนขอมูล √ √ √ 
การใชงานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย √ √ - 
การใชโปรแกรมประมวลคำ √ √ √ 
การใชโปรแกรมคำนวณ √ √ √ 
การใชโปรแกรมนำเสนองาน √ √ √ 
การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล - √ - 
จริยธรรมในการใช ICT - √ - 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

๑.๒.๒.๑  เรื่อง  การใชงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน (สำหรับสายคณาจารย) 

 

    ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรวมกับสำนักคอมพิวเตอร ดำเนินการพัฒนา

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน (สำหรับสายคณาจารย) และไดเชิญรองคณบดีหรือผู ช วยคณบดี               

ที่กำกับดูแลดานทรัพยากรบุคคล หัวหนาสำนักงาน/หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปรวมทดสอบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน (สายคณาจารย) ในสวนของเจาหนาท่ี 

อาจารย และอบรมการใชงานในสวนของเมนู อาจารย เพ่ือถายทอดแกคณาจารยในคณะ แลวนั้น  

    ในการนี้ ระบบดังกลาวไดพัฒนาเปนที่เรียบรอยแลว (ยกเวนในสวนของเมนู กรรมการ                   

การใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคลไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน และหนวยงานที่มีคณาจารยในสังกัด (ฝายวิชาการ) ที่มีความประสงค 

จะใชระบบดังกลาว สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถเขาใชงานทาง 

เว็บไซต http://apps.tsu.ac.th/epf โดยหากสวนงานและหนวยงานใด จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามวิธีการเดิมก็สามารถดำเนินการได 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

 

มติ รับทราบ  

 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งที ่ ๗/๒๕๖๓ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในประเด็นท่ีสวนงานมีขอเสนอแนะมายัง 

         มหาวิทยาลัย (ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

   ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ท่ีประชุมไดพิจารณาในวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง พิจารณาขอเสนอแนะท่ีตองการมอบอำนาจใหคณบดี 

ผู อำนวยการสถาบัน/สำนัก โดยมีมติมอบหนวยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการในประเด็นตาง ๆ และนำมาหารือ 

ในที ่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผู บริหารระดับสูง นั ้น ในการนี ้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

จึงเสนอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานในประเด็น ที่สวนงานมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในประเด็นดังนี้ 

๑. การจายคาตอบแทนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการและเปนผูบริหาร 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

๓. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

๔. ระเบียบการสนับสนุนผูลาศึกษาตอ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

 

 

 

 



 ๗ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เสนอการจายคาตอบแทนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการและเปนผูบริหาร ดังนี้ 

- จายตามรูปแบบเดิมตามประกาศ กนบ. เรื่อง หลักเกณฑการเขาสูตำแหนง อัตรา

เงินเดือน และเงินประจำตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ควรสนับสนุนจายเงินโดยมีเง่ือนไขตองเปนไปตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

ภาระงานข้ันต่ำของผูดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

- ควรสนับสนุนจายเงินแบบไมมีเง่ือนไขเพราะเปนการสรางแรงจูงใจใหผูดำรงตำแหนงทาง

วิชาการมาปฏิบัติงานดานการบริหาร 

๒. ผูท่ีเขามาดำรงตำแหนงทางบริหาร ตองอุทิศเวลากับงานบริหารมากกวางานวิชาการ 

๓. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ควรกำหนดรอบประเมินเพียง ๑ ครั้ง/ป

การศึกษาหรือปงบประมาณ เพ่ือเปนการลดภาระแกผูบริหารและคณะกรรมการประเมิน 

 

มติ ที่ประชุมไมพิจารณา เนื ่องจากขอเสนอแนะจากสวนงานที ่เสนอเปนเรื ่องเกี ่ยวกับนโยบาย  

ควรมีเหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง แผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

   ตามที่รัฐบาลไดมีพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ และนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๗๐ โดยที่ไดมีการปรับเปลี่ยนหนวยงานในการจัดสรรทุนระดับประเทศซึ่งสานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำหนาที่ในการจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน 

ในระบบ ววน. ภายใตหนวยงาน มีกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยตอบโจทย ๔ ดาน คือ 

ความอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่ดี และใชศักยภาพคนอยางเต็มที่ โดยการขับเคลื่อน องคความรู 

งานวิจัย วิทยาศาสตร และนวัตกรรมจะขับเคลื่อน ๔ แพลตฟอรม ๑๗ โปรแกรม ไดแก 

Platform 1  การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู 

Platform 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

Platform 3  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

Platform 4  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมลา 

 



 ๘ 

โดยมีหนวยงานบริหารจัดการโปรแกรม “พีเอ็มยู” (PMU; Program Management Unit) เปนกลไกสำคัญในการ

บริหารงบประมาณวิจัยดาน ววน. จะทำหนาท่ีเปนหนวยงานจัดการทุนวิจัย และการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 

มี ๗ หนวยงาน ไดแก 

๑) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

๒) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 

๓) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) 

๔) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 

๕) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) 

๖) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  

      การวิจัย และสรางนวัตกรรม (บพค.) 

๗) หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 

 

ดังนั้น เพื่อใหงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทิศทางที่ชัดเจน

สอดคลองกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ คณะกรรมการจัดทำแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ จึงไดจัดทารางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ข้ึน โดยเรื่องท่ีเสนอผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื ่อวันที ่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๓ 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- คณะ/สวนงาน/นักวิจัย  เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

  ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เสนอท่ีประชุมพิจารณา ราง แผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหแกไขขอความใน ราง แผน ดังนี้ 

๑. เสนอแกไขคำในเอกสารดังนี้ 

- ตัดคำ “ไสยเวทย”  

- เสนอใหใชขอความ “อยูบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน” 

- ระบบนิเวศ ไมมี “น” 

- Area Based ควรลงทายดวย “ed” 



 ๙ 

๒. ตัววัดความสำเร็จ (KR) ในแผน มีจำนวนมาก อาจจะวัดยาก และควรกำหนดใหมีความทาทาย

เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตองการ  

๓. หนวยงานท่ีรวมขับเคลื่อนในแตละ KR จะประกอบหลายสวนงาน หากตองการขับเคลื่อนแผน

ใหประสบความสำเร็จตองดำเนินการแตงตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุผลตาม

เปาหมาย 

๔. ควรกำหนดเปาหมายของ KR ในแตละปใหชัดเจน 

๕. การกำหนดจังหวัดในแพลตฟอรมที่ ๔ เพื่อพัฒนาดานการทองเที่ยว ควรพิจารณากำหนด

จังหวัดชายแดนใตใหชัดเจน โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความสำเร็จหรือจังหวัดท่ีอยูใกล

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๖. การบริหารงบประมาณวิจัยสมัยใหม นักวิจัยที่ไดรับทุน จะตองทราบเงื่อนไขใหชัดเจน และ

ควรกำหนดกลไกใหคณะไดรับทราบและติดตามงานวิจัยท่ีไดรับเปนระยะ 

 

มติ  

๑. เห็นชอบ ราง แผนวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  เรื่อง  การรับนักเรียนจากโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคมและนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ 

 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร หารือที่ประชุมเพื่อกำหนดใหนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม 

และนักเรียนในโครงการ วมว.- ม.ทักษิณ เขาศึกษาตอในสาขาวิชาของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับโรงเรียนที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยูในการกำกับดูแล

ของมหาวิทยาลัย 

  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั ้งใกลมหาวิทยาลัย  

ควรพิจารณาใหรอบคอบ และการรับเขาควรพิจารณาถึงความสามารถในการเรียนของนักเรียน 

 

มติ มอบผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

และประสานขอมูลจากคณะเพื ่อกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติการรับเขา โดยพิจารณาจากความสามารถ 

ในการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 



 ๑๐ 

  ๕.๒  เรื่อง  การอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนยบริหาร 

         สถานการณโควิด-๑๙ 

 

  ตามที ่มหาวิทยาลัยไดกำหนดมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม เนื่องจากมีบุคลากรบางคนมีความประสงคจะขอเดินทาง

ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ จึงหารือที่ประชุมพิจารณาการอนุญาต 

การเดินทาง 

 

มติ การอนุญาตใหเดินทางตองยึดเรื่องงานและผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก หากเปนภารกิจ

สวนตัวท่ีไมมีความจำเปน ไมควรอนุญาต 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๕  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 
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