
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๕ – ๑๒.๑๕ 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 

      (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร....รักษาการแทน) 

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. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๕. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๒๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร...รักษาการแทน) 

๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี...รักษาการแทน)  

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๓. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๕. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     ติดภารกิจอ่ืน   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๔. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ดร.บัณฑิต  ทองสงฆ  รักษาการแทนรองผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

๒. นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี หัวหนาฝายแผนงาน 

๓. นางสาวปนปนัทน  ดำนุย  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. นางเบญจวรรณ คงกัน  เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายแผนงาน 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๕  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  การใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) 
 

ตามที ่ไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม  

และไดแพรระบาดไปในวงกวางของประเทศ สงผลใหบุคลากรตองปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) ตอไป

จนกวาจะเปดภาคเรียนที่๑ ปการศึกษา๒๕๖๔ จึงขอใหการปฏิบัติงานท่ีบาน ไมเปนอุปสรรคในการทำใหงาน 

เกิดความลาชา และไมสงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารงาน 

  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวาควรมีการบันทึกแนวปฏิบัติที ่เคยประชุมและหารือรวมกัน 

เปนลายลักษณอักษร เชน การสลับวันและเวลาในการปฏิบัติงาน หรือประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือความชัดเจนในการ

ปฏิบัติ 
 

มติ รับทราบ และมอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 

 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

   การประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติไมอนุมัติการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แตมีเงื่อนไขในลักษณะการมอบหมายงานใหนิสิต 

โดยจัดสรรทุนใหนิสิตเรียนและทำงานเพ่ือเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ ซ่ึงอาจารยจะตอง

ชวยนิสิตพัฒนาดวย  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเปน Digital University และใหผูเรียนมีประสบการณเชิงปฏิบัติ  
 

มติ รับทราบ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร รับไปดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง  การย่ืนขอจริยธรรมการวิจัยในคนผานระบบออนไลน 

 

การทำวิจัยที่เกี ่ยวของกับคน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรการแพทย 

เกิดจากงานวิจัยและสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการทำวิจัยในคน การทำวิจัยที่เกี่ยวของกับคนตองถือเอาความอยูดีของ

อาสาสมัครเปนสิ่งสำคัญกอนความสนใจทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร วัตถุประสงคในการทำ

วิจัยที่เกี ่ยวของกับคน เพื่อใหเขาใจสาเหตุ พยาธิกาเนิดของโรค ศึกษาความชุกอุบัติการณพัฒนาการปองกัน  

การวินิจฉัย กระบวนการรักษา การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การทำใหคุณภาพชีวิต

ของผูปวยดีขึ ้น นอกจากนี้การทำวิจัยดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรที ่เกี ่ยวของกับคน แมวาไมมีการใช 

สิ ่งแทรกแซงที ่อาจทำใหเกิดอันตรายตออาสาสมัคร แตการศึกษาวิจัยโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ  



 ๕ 

หรือการสำรวจ ก็อาจทาใหเกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบตออาสาสมัครดานเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ อาจกอใหเกิด

ตราบาปตออาสาสมัคร ความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นกับอาสาสมัครวิจัยเปนภาระที ่ผู ว ิจัยตองรับผิดชอบเสมอ  

ผูกระทำวิจัยจะตองปกปองชีวิต สุขภาพ ความเปนสวนตัว และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร ในการดำเนินงาน 

ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหนักวิจัยสงขอเสนอโครงการเพื่อเขารับการพิจารณาผานทางระบบเอกสาร 

มาตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงท่ีผานมาการยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนดวยระบบ

เอกสารทำใหเกิดความไมสะดวกในการสงเอกสาร ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรวมกับ

คณะวิทยาศาสตร พัฒนาระบบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนผานระบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการยื่นขอและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ตามแนวทางและมาตรฐาน 

การดำเนินงานที่คณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ และไดมีการประกาศใชวันที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๔ ตามลิงค http://ethics.rdi.tsu.ac.th 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒ เรื่อง  ผลการดำเนนิงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  

           มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๓๑ ประจำป ๒๕๖๔ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญา

ชุมชน สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (สวก.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) กรมทรัพยสินทางปญญา (DIP)  

ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๓๑ ประจำป ๒๕๖๔ ภายใตสถานการณการระบาด

ของโรคติดตอเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ซึ ่งมีมาตรการควบคุมการแพรระบาด จึงปรับรูปแบบการนำเสนอ 

ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรเปนแบบออนไลน โดยมีการจัดกิจกรรมการประกาศผลการตัดสินรางวัล 

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร และ ไดรับเกียรติจาก ดร.พันธุอาจ  ชัยรัตน ผู อำนวยการ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (NIA) กลาวปาฐกถา พิเศษ ในหัวขอ “วิจัยกับการนวัตกรรมสังคม

ยุคหลังโควิด-๑๙”การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ด านการวิจ ัยจากผู นำเสนอการประชุมทางไกลผานโปรแกรม  

Webex Event ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กลาวเปดกิจกรรมในวันดังกลาว โดยมีผู เขาร วมกิจกรรมในหองประชุม  

WebEx Event จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัล คณาจารย นักวิจัย และผูสนใจท่ัวไป 

ซ ึ ่ งการจ ัดงานด ังกล าวม ีผลงานว ิจ ัยท ี ่ เข  าร วมในงานประช ุมว ิชาการ จำนวนท ั ้ งส ิ ้น ๓๔๙  ผลงาน  

จำนวน ๑๑ Session รายไดจากคาลงทะเบียน จำนวน จำนวน ๗๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน)  

ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากการประชุมวิชาการ ผลประเมินอยูใน ระดับมาก 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 

มติ รับทราบ  



 ๖ 

๑.๒.๑.๓ เรื่อง   การหยุดใหบริการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง  

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปดโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับ

ผู ป วยจากโรคติดเชื้อไวร ัสโคโรนา (Covid-19) ณ สำนักสงเสริมการบริการว ิชาการและภูมิป ญญาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั ้งแตวันที ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั ้น ขณะนี้ผู ปวยที ่เขารับการรักษา  

จำนวน ๖๓๙ คน รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลสนามแลว โดยจะแถลงขาวการหยุดใหบริการโรงพยาบาล

สนามจังหวัดพัทลุงในวันที ่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ ่งการดำเนินการดังกลาวไดรับความชื ่นชมจากประชาชน 

และหนวยงานภายนอกเปนอยางดี 

 

มติ รับทราบ  
 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษา 

              เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

   ฝายวิชาการ ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษา 

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. …. ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

โดยที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  

 

 

๑.๒.๒.๒ เรื่อง   สรุปจำนวนนิสิตสหกิจศึกษา และผลการประกวดโครงงาน/ 

      ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สหกิจศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลัยเขากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยใหน ิส ิตจากสถาบันการศึกษา 

เขารวมฝกปฏิบัติงานโดยเปรียบเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ท้ังนี้ การปฏิบัติงานดังกลาวอยู

ภายใตการกำกับดูแลจากพนักงานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารยท่ีปรึกษา

สหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษานี้ไดรับความนิยมจากสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเปนอยางมาก 



 ๗ 

มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

ดวยการเรียนรูจากประสบการณตรง จึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขื้นในหลักสูตรตาง ๆ  

โดยม ีป าหมายเพ ื ่อให น ิส ิตเป นบัณฑิตท ี ่ม ีความร ับผ ิดชอบ รอบร ู   ส ู  งาน ม ีประสบการณเช ิงปฏิบ ัติ   

และทักษะสากล มีความพรอมในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยในปการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิตเขารวมโครงการ

สหกิจศึกษา จำนวน ๘๕๐ คน จาก ๒๖ หลักสูตร  

ทั้งนี้ ฝายวิชาการ ไดจัดใหมีการประกวดโครงงาน/ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เม ื ่อว ันพุธที ่  ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีน ิส ิตสงผลงานเข าประกวดทั ้งหมด  

จำนวน ๑๐๔ โครงงาน และผลการประกวด ปรากฎว า ม ีน ิส ิตได ร ับรางว ัลชนะเล ิศ จำนวน ๕ รางวัล  

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวัล และรางวัลผลงานชมเชย จำนวน ๘ รางวัล 

ฝายวิชาการ ไดสงนิสิตที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทบรรยาย

เขารวมประกวดโครงงานสหกิจศึกษากับเครือขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  

ผลการประกวดปรากฎวา โครงงานนิสิตไดรับรางวัลชมเชย ดานนวัตกรรม จำนวน ๑ รางวัล 

จากการเก็บขอมูลนิสิตที่จบการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำนวน ๕๒๘ คน มีนิสิตไดงานทำทันทีหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓๖  

(จำนวนการไดงานทำมีผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด ๑๙) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 

มติ รับทราบ และควรเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

 

๑.๒.๒.๓ เรื่อง   สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๑ ตามระบบ TCAS  

รอบท่ี ๑ - รอบท่ี ๓ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  

(ขอมูล ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 

ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับสวนงานวิชาการดำเนินการรับสมัครบุคคล 

เพื ่อคัดเลือกเขาเปนนิสิต ในระดับปริญญาตรี ชั ้นปที ่ ๑ ภาคปกติ ตามระบบ TCAS รอบที่ ๑ – รอบที่ ๓  

ประจำป การศ ึกษา ๒๕๖๔ ไปแล วจำนวน ๑๕ โครงการ ดำเน ินการแล วเสร ็จจำนวน ๑๓ โครงการ  

อยูระหวางการดำเนินการ (รอการชำระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา) จำนวน ๒ โครงการ 



 ๘ 

ผลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ตามระบบ TCAS รอบที่ ๑ - รอบที่ ๓ 

ประจำป การศ ึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏว า ม ีผ ู ชำระเง ินย ืนย ันส ิทธ ิ ์ เข าศ ึกษา (รอบที ่  ๑ และรอบที ่  ๒ )  

จำนวน ๒,๕๑๐ คน และมีผ ู ย ืนยันสิทธ ิ ์  Clearing House และอยู ระหวางรอการชำระเง ินคายืนยันสิทธิ์ 

เขาศึกษา (รอบที ่ ๓) จำนวน ๙๓๔ คน จำนวนรวมทั ้ง ๓ รอบ คือ ๓,๔๔๔ คน คิดเปนร อยละ ๙๖.๐๗  

เม่ือเทียบกับแผนรับรวมท้ัง ๓ รอบ  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 

 

   อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนสมรรถนะ

ทางภาษา ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปดรับ TCAS รอบ ๔ ทั้ง ๒ วิทยาเขต

จำนวน ๕๔๘ คน ถาเปนไปตามแผน จะมีนิสิตจำนวนท้ังสิ้น ๓,๙๙๒ คน 

 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรออกประกาศการผอนผันคาเลาเรียนใหครอบคลุมจนถึงภาค

การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และควรมีการผอนชำระจายรายเปนงวด  

๒. หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร คณะวิศวกรรมศาสตร ยังรับนิสิตไดนอยใน

ขณะท่ีมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง ซ่ึงไดรับการเสนอวาควรมีการลงนามความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอกอยางจริงจัง เพื ่อสรางความเชื ่อมั ่นว าบัณฑิต 

จะไดทำงาน หรืออาจจะเสนอโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมในหลักสูตร Degree 

หรือ Non Degree 

๓. สถาบันทักษิณคดีศึกษาหรือสวนงานอื ่น ๆ ที ่มีความประสงคจะเปดหลักสูตร 

ระยะสั้น (Non Degree) สามารถดำเนินการได และตองมีการสำรวจความตองการ

ของลูกคาท่ีสนใจ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๓) 

 

 

คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับรวม 

(มคอ.๒) 

 

TCAS  

๑ 

 

TCAS 

๒ 

 

TCAS  

๓ 

ผลรับ 

๓ รอบ 

รอยละผลรับ 

ตอแผนรับ 

๓ รอบ 

ภาพรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบ TCAS ๓,๕๘๕ ๑,๐๙๙ ๑,๔๑๑ ๙๓๔ ๓,๔๔๔ ๙๖.๐๗ 

ภาพรวม วิทยาเขตสงขลา ๒,๔๘๐ ๗๗๑ ๑,๑๙๑ ๖๙๒ ๒,๖๕๔ ๑๐๗.๐๒ 

ภาพรวม วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๐๕ ๓๒๘ ๒๒๐ ๒๔๒ ๗๙๐ ๗๑.๔๙ 



 ๙ 

มติ  

๑. รับทราบ สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ ตามระบบ TCAS รอบท่ี ๑ - รอบท่ี ๓ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

๒. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย รับไปดำเนินการเก่ียวกับ

มาตรการการผอนชำระคาเลาเรียนเปนรายงวด 

 

๑.๒.๒.๔ เรื่อง   รายงานผลการสำรวจความพรอมการชะลอการพัฒนาและ  

     ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๕  

   ตามมติสภามหาวิทยาลัย (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันเสารที ่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการขอชะลอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะเวลา ๑ ป ทั้งนี้ใหยกเวน 

บางหลักสูตรใหสามารถดำเนินการตอไปได 

   ฝายวิชาการ ไดดำเนินการสำรวจความพรอมการพัฒนาและปรับปรุงหลักูตร 

เพ่ือพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผลการสำรวจ จำนวน ๕๘ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรท่ีประสงคขอชะลอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

จำนวน ๑๔ หลักสูตร 

๒. หลักสูตรท่ีประสงคไมชะลอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

จำนวน ๔๑ หลักสูตร 

๓. หลักสูตรท่ียังไมแจงความประสงคการดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร 

 

มติ รับทราบ สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรยังคงตองดำเนินการใหเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของ สป.อว. 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง  งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ตามที ่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจ ัดทำคำของบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังสำนักงบประมาณ จำนวน ๓,๒๘๑,๓๕๔,๐๐๐ บาท นั้น บัดนี้ สำนักงบประมาณ 

ไดพิจารณาเบื ้องตน และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยทักษิณเรียบรอยแลว จำนวน ๑,๑๘๘,๕๘๒,๗๐๐ บาท เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดรับงบประมาณลดลง จำนวน ๙๒,๑๕๖,๖๐๐ บาท คิดเปนลดลงรอยละ ๗.๒๐  ขณะนี้กำลังอยูใน

ระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  



 ๑๐ 

งบประมาณที่ลดลง เนื่องจาก รายการสิ่งกอสรางผูกพันเดิม คือ คากอสราง 

กลุมอาคารพยาบาลศาสตร (เปนรายการจบในป ๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานลาชาของการกอสรางโรงเรียนสาธิต 

และลดลงจากรายการครุภัณฑจัดการเรียนการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และครุภัณฑจัดการเรียน 

การสอนดานสังคมศาสตร ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณกำหนดเกณฑใหมีการปรับลด

งบดำเนินการของทุกมหาวิทยาลัยประมาณ รอยละ ๓๐ เนื่องจากรัฐบาลจะตองนำเงินงบประมาณสวนหนึ่ง 

ไปดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓.๒ เรื่อง  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยดาน ววน.  

   กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม  

   (Technology & Innovation) 

   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อการพลิกโฉมระบบ

อุดมศึกษาของประเทศไทยดาน ววน. กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology  

& Innovation) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกลาว จำนวน ๕ โครงการ  

ในการนี ้  คณะทำงานกลั ่นกรองขอเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยดาน ววน.  

กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology & Innovation) ไดแจงผลการพิจารณา

เบื ้องตนแลว ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที ่ อว ๐๒๒๓/ ว ๓๖๙  

ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ลำดับ ช่ือโครงการ 
วงเงินท่ีเสนอขอ 

ป ๒๕๖๕ 

ผลการ

พิจารณา 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับ

ภาคใตและระดับชาติ  

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ฝายวิชาการ 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ

การจ ัดการทร ัพย ส ินทางป ญญาเพ่ือ

ขับเคลื ่อน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

๘,๕๐๔,๐๐๐ - สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

๓. โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ BCG 

๒๘,๐๑๕,๑๐๐ - สำนักสงเสริมการ

บริการวิชาการฯ 



 ๑๑ 

ลำดับ ช่ือโครงการ 
วงเงินท่ีเสนอขอ 

ป ๒๕๖๕ 

ผลการ

พิจารณา 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๔. โครงการเครือขายวิจัยนานาชาติเพ่ือ

ยกระด ับภ ูม ิป ญญาช ุมชนส ู ส ิ นค า

นวัตกรรมและองคความรูสากลอยางยั่งยืน 

๑๕,๗๖๐,๐๐๐ - วิทยาลัย

นานาชาติ 

๕. โครงการอ ุทยานว ิทยาศาสตร และ

นวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

: โรงงานตนแบบ 

๗๒,๐๐๐,๐๐๐ - สำน ักบ ม เพาะ

ว ิ ช า ก า ร เ พ่ื อ

วิสาหกิจในชุมชน 

รวม ๑๖๔,๒๗๙,๑๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐  

 

 ในการนี้ คณะทำงานกลั่นกรองฯ ไดแจงใหมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับรายละเอียด

โครงการใหสอดคลองกับวงเงินที่คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาเห็นชอบ จัดสงใหสำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๓.๓  เรื่อง  รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๒  

      ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

    ตามท ี ่ฝ  ายการคล ั งและทร ัพย ส ินได  รายงานสถ ิต ิการส  งค ืนเอกสาร  

ไตรมาส ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ  

ครั้งที ่  ๔/๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติร ับทราบ และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการการเง ินและทรัพย สิน 

เสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เพ่ือทราบ นั้น 

    ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๒ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

สาเหตุการสงคืนหนางบ ๕ อันดับแรก ของไตรมาส ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๒๓๐ 

๒. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๑๘๐ 

๓. เบิกจายไมเปนไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ ๖๕ 

๔. จำนวนเงินไมถูกตอง ๕๔ 

๔. เลือกชื่อบัญชีผิด ๔๔ 

รวม ๕๗๓ 



 ๑๒ 

สาเหตุการสงคืนสัญญายืมเงิน ๕ อันดับแรก ของไตรมาส ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๑๕ 

๒. จำนวนนเงินผิด ๑๒ 

๓. มีหนี้คางชำระ ๙ 

๔. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๕ 

๕. ไมเลือกงบประมาณ ๓ 

๖. ไมระบุงวด/ระบุงวดไมถูกตอง ๒ 

๗. ยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ๒ 

รวม ๔๘ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓) 
 

มติ รับทราบ  

 

๑.๒.๓.๔  เรื่อง  การพัฒนาระบบการยืมเงินสวัสดิการออนไลน 
   

ขณะนี้ฝายการคลังและทรัพยสินรวมกับสำนักคอมพิวเตอร พัฒนาระบบการยืม

เงินสวัสดิการ โดยผู ใช บริการสามารถกรอกขอมูลออนไลน และรับเงินไดทันทีกรณีธนาคารไทยพาณิชย  

เพ่ือลดระยะเวลา ลดการทำงาน และทรัพยากร 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนำ QR Code มาใชในการแนบโครงการ/

เอกสารซ้ำเพ่ือสงหนางบ  

 

มติ รับทราบ และรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย รับขอเสนอแนะไป

ดำเนินการ 

 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๑.๒.๔.๑  เรื่อง  การดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 

    รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดึศึกษา 

แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันทักษิณคดีศึกษาดานวิชาการ 

วิจัย ดานประชาสัมพันธ เครือขาย และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนรายไดการจากการ

บริการเขาชมและท่ีพักดำเนินไปตามเปาหมาย 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 



 ๑๓ 

 

   ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ควรหาแหลงงบประมาณจากภายนอก

เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ปรับแผนของสวนงานใหสอดรับกับแผนของหนวยงานภายนอก โดยประสานกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงาน

เกี่ยวกับชายแดนภาคใต (ศอ.บต. และ ครม. สวนหนา) เพื่อทำโครงการระยะยาว สงเสริมกลยุทธหนวยงาน

ภายนอกควบคูกับการพัฒนางานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

 ท่ีประชุมไดเสนอแกไขรายงานการประชุม หนาท่ี ๑๒ มติวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง การรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

- เดิม  เห็นชอบใหคณะดำเนินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา......  

- เปน  เห็นชอบใหสวนงานวิชาการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา.... 

 

มติ เห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

- ไมมี - 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดใหมีกฎกระทรวงการจัด

กลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดใหมี

การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผานมา

ของสถาบันอุดมศึกษา ในการกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาว เพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับ

ดูแลและจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา และพิจารณากำหนดกลุ มของสถาบันและจุดเนนเชิง

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับทิศทางความตองการการพัฒนากำลังคนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  การประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

   ขอมูลเดิม 

๑. จากผลการประเมินมหาวิทยาลัยตามแนวทางของกระทรวงฯ ซึ่งไดมีการวิเคราะหโดยการมี

ส วนร วมของทุกสวนงาน/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอย างรอบดานแลว พบวา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ควรมีการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางและเกณฑการประเมินของ

กลุ มที ่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสร ิมการสรางนว ัตกรรม (Technology and 

Innovation)  

๒. ที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ 

ธ ันวาคม ๒๕๖๓ ผ านระบบ Cisco Webex Meeting จากห องประช ุมทองหลาง ๑  

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไดมีมติเห็นชอบเลือก

กลุ  มท ี ่  ๒  การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and 

Innovation) โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

-   ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายและทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ

สรางนวัตกรรมเปนตนทุนอยูแลว จึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะเขาสูกลุมที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยี

และสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัยควรทำ 

Platform เพื่อใหนักวิจัยมีความมั่นใจวาจะสามารถตอยอดงานวิจัยได การที่จะทำใหธุรกิจมี

ความสำเร็จ จึงตองมีการบมเพาะเพื่อใหงานวิจัยขึ้นหิ้งและออกสูตลาด สรางเวทีจำนวนมาก 

ตองรวมกันสรางเครือขาย ดึงภาคเอกชนมาเปนมี่ปรึกษา จะทำใหนักวิจัยเกิดความั่นใจและ

นำลูกศิษยไปถูกทาง 

-  กลุมที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and 

Innovation) ไมเพียงแตมุ งเนนดานอุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั ้น แตจะครอบคลุมถึง

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการไดเปนอยางดี 



 ๑๕ 

                              -  ขณะนี ้มหาวิทยาลัยเริ ่มมุ งเขาสู ทิศทางของกลุ มที ่ ๒ แลว มีพื ้นฐานทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอสมควร ที่ทำใหมหาวิทยาลัยไดมุ งเนนการผลิตบัณฑิตเชิง

อุตสาหกรรมมากข้ึน ถึงแมผลงานในปจจุบันยังมีไมมาก 

                              -  มหาวิทยาลัยมีองคความรูและเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชไดหลายระดับ

ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และ SME ทิศทางความรวมมือกับผูประกอบการมีหลายระดับท้ังกลุมวิสาหกิจ

องคกรในชุมชน หากพิจารณาในระยะสั้น มหาวิทยาลัยอาจจะไปอยูกลุมที่ ๓ กลุมพัฒนา

ทองถิ่นหรือชุมชนอื่นได แตหากพิจารณาถึงความทาทายในระยะยาว ควรพิจารณาเขารวม

กลุมท่ี ๒ เพ่ือพัฒนาตนเองใหไปในจุดท่ีจะไปใหถึงในอนาคต 

                             -   การเลือกกลุมท่ี ๒ มีความม่ันใจวาจะสามารถสรางความโดดเดนได ขณะนี้มหาวิทยาลัย 

อยูในชวง Try It และกำลังจะเขาสู Do It ในขณะเดียวกันก็คงยังสามารถดำเนินงานในกลุมที่ ๓ 

ไดควบคูกัน เพราะมหาวิทยาลัยมีความเปน Area Based อัตโนมัติอยูแลว ซึ่งสามารถสราง

นวัตกรรมไดหลายมิติ เชน ศาสนา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร บริการ สุขภาพ เปนตน  

๓. สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ท่ี

ประชุมไดพิจารณา เรื ่อง การกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ที่ประชุมมี

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และมีมติ ดังนี้ 

       ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

๑. เกณฑและตัวชี้วัดในการประเมินเพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ยังไมสะทอนคุณภาพ

การจัดการศึกษาอยางแทจริง ดังนั้น จึงขอใหมหาวิทยาลัยระมัดระวังในการนำเกณฑ

และตัวชี้วัดมาใช 

๒. ภารกิจดานการพัฒนาชุมชนตองดำเนินการตอไปและใหกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 

๓. ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยเตรียมขอมูล

ในประเด็นดังตอไปนี้ 

- มหาวิทยาลัยจะกำหนดอยูในกลุมท่ี ๒ ตลอดไปหรือไม 

- กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางในการผลักดันการดำเนินงานใน

ปจจุบันใหบรรลุวัตถุประสงคในกลุมท่ี ๒ อยางไร 

- ความจำเปนในการเปลี่ยนกลุมสถาบันอุดมศึกษาไปจากเดิม 

- ผลสำรวจความสอดคลองระหวางความตองการ เปาหมาย รวมถึงความสนใจ

ของผูเรียนวาสอดคลองกับกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

 

มต ิ

มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ และนำเสนอสภา   

     มหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งถัดไป 



 ๑๖ 

การดำเนินการ 

๑. มหาว ิทยาล ัยแต งต ั ้ งคณะทำงานรวบรวมและตรวจสอบข อม ูลการกำหนดกลุ ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๐๕๗๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองของขอมูลใหสอดคลองกับ

หลักเกณฑการประเมิน 

๒. สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  

ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ เพ่ือพิจารณาขอมูลการประเมินผลงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัย และการจัดทำ

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย กอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา 

๓. ฝายแผนงานไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและยืนยันขอมูลประกอบการกำหนด

กลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรตามตัวชี้วัดตาง ๆ ทั้ง ๔ กลุม และหนวยงานตาง ๆ  

ไดตรวจสอบและยืนยันขอมูลมายังฝายแผนงานเรียบรอยแลว 

๔. คณะทำงานรวบรวมและตรวจสอบขอมูลการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดรวมกันพิจารณาตรวจสอบ

ขอมูลอยางละเอียด และไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของปรับปรุงและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม 

จัดสงใหฝายแผนงานเพื่อดำเนินการตอไป ซึ่งไดมีการประสานงานและมีการปรับปรุงขอมูล

เรียบรอยแลว  

๕. คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้ง ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาจากขอมูลทั้งในสวนของผลการดำเนินงานที่ผานมาและศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยแลว มีมติดังนี้  

-   มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเลือกกลุมที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสราง

นวัตกรรม (Technology & Innovation) หรือ กลุมท่ี ๓ พัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 

(Area Based and Community) 

-   เสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เพ่ือหารือรวมกัน 

  

ในการนี้ ฝายแผนงานไดนำขอมูลที่ไดรับการยืนยันจากคณะทำงานรวบรวมและตรวจสอบขอมูล

การกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรและหนวยงานที่รับผิดชอบการรวบรวมขอมูล บันทึกในระบบ 

UCLAS แลว สรุปผลภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ 

 

 

 

 



 ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในการนี้ ผู ชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง  

และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณาการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร  

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยไดแสดงเจตนาและจุดยืนที่ชัดเจนในการเลือกกลุมที่ ๒ ไดชี้แจงทำความเขาใจ

และสื่อสารถึงสวนงาน/หนวยงาน และบุคลากรรายบุคคลแลว  

๒. มหาวิทยาลัยทักษิณเปนหนึ่งในเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร มีเครือขายเชื่อมโยงการทำงาน

ที่หลากหลาย การเขากลุมที่ ๒ จะสามารถขยายงานเชิงพื้นท่ีโดยใชนวัตกรรมสังคมในการ

ขับเคลื่อนไปครอบคลมุไดถึงภาคใตตอนกลาง  

๓. ที่ประชุมไดนำเสนอกระบวนการ Social Innovation in Health ซึ่งไดพัฒนาจากเอกสาร 

Defining Social Innovation, Tepsie 2012 โดยแสดงใหเห ็นถ ึงการดำเน ินงานเปนขั ้นตอน  

ตามแผนภาพ 

 

 

 



 ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การเลือกกลุมที่ ๒ จะเปนแนวของโลกในอนาคต ในขณะที่กลุมที่ ๓ จะมีกลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่มีจำนวนมากเปนหลัก ดังนั้น การเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณในกลุมที่ ๒ จึงมีความ

เหมาะสม และควรนำเสนอเปรียบเทียบขอดีขอเสียใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

- สภาวิชาชีพในปจจุบัน ตองการใหบุคลากรในสาขาวิชาชีพเปนนวัตกร การเปนนักการศึกษา 

ท่ีสรางนวัตกรได จะตองบูรณาการเรื่องพ้ืนท่ี หากมีผลงานออกมาเปนนวัตกรรม จะทำใหเปน

นักการศึกษาท่ีโดดเดนในยุคใหมมากข้ึน  

- ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดวางโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศทางการบริหาร

เพื่อนำทิศทางการเปนกลุม ๒ อยางเปนรูปธรรม และในขณะเดียวกันมีระบบและกลไกหลาย

อยางท่ีจะไปสนับสนุนการดำเนินงาน เชน การมีแผน TSU Social Innovation Movement 

มี OKRs มีกลไกลใหม ๆ เพื่อตอบโจทยของคณะ รวมถึงการใหทุนสนับสนุนเพื่อตอยอดการ  

นำผลงานวิจัยไปใชประโยชน การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม การสรางนวัตกรรมจากการ

วิจัย การผลิตบัณฑิต เปนตน จึงเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือเขาสูกลุมท่ี ๒  ซ่ึงเปนความทาทาย

ใหมของมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก็พรอมที่จะรับการทาทายกับสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนใหม 

- ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีบทบาทอยางยิ่ง เปาหมายของ Social Innovation คือ การสราง

สันติสุขและคุณภาพชีวิต ดังนั้น จะตองสรางความสมดุลระหวางสันติสุขและคุณภาพชีวิตกับ

การกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยมนุษยชาติใหดำรงชีวิตอยาง

สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

 

 



 ๑๙ 

- ควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับกลุมที่ ๒ เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงและเปนองคความรูที่ชัดเจน

ตอท่ีประชุม 

- หลักสูตรท่ีมุงเนนการคิดนอกกรอบของนิติศาสตรที่เกิดจากการผสมผสานองคความรูภายใน

และภายนอก จะเปนการชวยสรางนวัตกรรม และจะขยายไปสูรับใชสังคมภายนอก  

 

 มติ   

๑. ท่ีประชุมมีมติเลือกกลุมท่ี ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม โดยมีเหตุผลดังนี้  

- มหาวิทยาลัยไดพูดคุยเรื ่องนี ้มานานพอสมควร และไดทำความเขาใจในระดับสวนงาน  

ระดับบุคคล ไดปรับโครงสรางและระบบนิเวศรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ในกลุมที่ ๒ มาระยะหนึ่ง เชน การปรับโครงสรางองคกร  การกำหนดโครงสรางงบประมาณ 

เปนตน  

- มีหลักฐานเชิงประจักษวาหลังจากกำหนดวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคมตามแนวทางกลุมที่ ๒ ไดมีผลงานเชิงพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจน เชน ผลงาน 

สหกิจศึกษา ผลงานนวัตกรรมสังคมของนิสิตและอาจารยผลงานวิจัยเชิงพัฒนาพรอมใช  

- ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของทุกสวนงาน มีความรู สึกวาการเลือกเปนมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคมในกลุมที่ ๒ เปนความทาทาย และทำใหทุกคนตื่นตัว มีความกระตือรือรน 

ท่ีจะพัฒนาตามแนวทางนี ้

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียมขอมูลสนับสนุน

ประกอบการนำเสนอของอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยใหครบถวนพรอมแนบรายงานการประชุม

วาระนี้ดวย  

๓. มอบตัวแทนหัวหนาสวนงานนำเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

- ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

- ผูชวยศาตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการ 

เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๔. มอบฝายเลขานุการสรุปขอเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการนำเสนอของอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 

  ๔.๒  เรื่อง  ความหมายและพฤติกรรมท่ึพึงประสงคของคานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ คานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้  

- การมุงเนนผูเรียนและผูรับบริการ (Student And Customer Focus) 

- การมุงเนนความสำเร็จ (Focus On Success) 

- การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (Managing For Innovation)  

- จริยธรรมและความโปรงใส  (Ethics And Transparency) 

- การสรางประโยชนใหสังคม (Societal Contributions) 

และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื ่อวันที ่ ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้  

๑.เห็นชอบ ปรับคานิยม การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing For Innovation) เปน มุงเนน

นวัตกรรม (Innovation Focus) เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย “มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม ระดบัแนวหนาของประเทศ ภายในป 2567”  

๒. เห็นชอบ ความหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงคของคานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผู บริหารระดับสูง เพื ่อพิจารณา 

ความหมายและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของคานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกัน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

ในการนี ้ อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล  

เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ความหมายและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของคานิยมองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

มติ มอบผูบริหารพิจารณาและสงขอเสนอแนะผานกลุมไลนคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

                        - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


