
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๕ – ๑๖.๒๕ 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 

      (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       

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

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) 

๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  



๒ 

 

๑๕. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๙. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๒๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร...รักษาการแทน) 

๒๓. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๖. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี...รักษาการแทน)  

๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๓๐. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

 

 



๓ 

 

๓๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (รองศาสาตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 

๓๒. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

๓๓. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๔. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๕. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๖. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๗. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา รักษาการแทนรองผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๕  น. 

  เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการขับเคล่ือนการพัฒนา 

          ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรของประเทศ 
 

 

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

โดยวิทยสถานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร แหงประเทศไทย (ธัชชา) จัดพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรของประเทศ 

ระหวาง สป.อว. และเครือขายมหาวิทยาลัยและหนวยงาน รวมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และศิลปกรรมศาสตร ในวันจันทรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น  ณ หองแถลงขาวสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

การลงนามความรวมมือดังกลาวจะนำมาซึ ่งการขับเคลื ่อนดานการวิจัยและพัฒนาทางดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร  ในการนี้ ประธานกลาวแนะนำหนวยงานท่ีรวมลงนามเพ่ือใหคณะท่ีเก่ียวของ

มีสวนรวมในการดำเนินงานและสรางความรวมมือ ดังนี้ 

๑. สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา (นายบัญชา พงษพานิช เปนผูอำนวยการ) 

๒. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง   (ศาสตราจารยกำพล  ปญญาโกเมศ เปนผูอำนวยการ) 

๓. สถาบันโลกคดีศึกษา (นายสมปอง สงวนบรรพ เปนผูอำนวยการ) 

๔. สถาบันพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปน

ผูอำนวยการ) 

๕. สถาบันชางศิลปทองถ่ิน (นางสิริกร มณีรินทร) 

  

มติ รับทราบ 

 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  ขอเสนอแนะรางวัลอาจารยตัวอยางระดับสวนงาน 

 

   ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางวัลอาจารยตัวอยางของระดับ

สวนงานวาคณะกรรมการมีการพิจารณามอบจำนวนรางวัลใหบุคคลมากเกินไป หากตองการกระตุนใหอาจารย

ทำงานและใหเกิดความภาคภูมิใจ ควรพิจารณากำหนดจำนวนรางวัล และกำหนดเกณฑใหชัดเจน  

   ทั ้งนี ้ ประธานไดกลาวเนนย้ำใหการคัดเลือกระดับสวนงานตองคัดเลือกบุคคล 

ที่มีความเหมาะสมจริง ๆ ไมควรใหรางวัลมากเกินไป ควรกำหนดเกณฑใหสูง เพื่อใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก 

มีความภาคภูมิใจ 

 

    

มติ รับทราบ 

 



๕ 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตร  

   องคประกอบท่ี ๑ (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ดวยการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ในองคประกอบที่ ๑ การกำกับ

มาตรฐาน กำหนดใหดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบท่ี ๑ เปนประจำทุกป สำหรับปการศึกษา 

๒๕๖๓ ฝายวิชาการไดมีการแตงตั ้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานองคประกอบที ่ ๑  

เพ่ือติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของหลักสูตร และสรุปและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของ

หลักส ูตรเสนอฝายประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ที ่ประช ุมคณบดี ผ ู อำนวยการและผู บร ิหารระด ับสูง  

โดยผลการติดตามการดำเนินงานตามในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรที ่เปดสอน  

จำนวน ๙๔ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๐ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๖ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ หลักสูตร ซ่ึงมีหลักสูตรปดแบบมีเง่ือนไข 

จำนวน ๕ หลักสูตร หลักสูตรผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จำนวน ๙๔ หลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ในปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปดแบบมีเง่ือนไข ท่ียังมีนิสิตคงคาง จำนวน ๕  

หลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาใหผานแบบมีเง่ือนไข  

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มีอาจารยหมดสัญญาจาง 

จำนวน ๑ คน และไดมีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพรอมใชในปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการพิจารณา

หลักสูตรใหผานเนื่องจากหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพรอมใชในปการศึกษา ๒๕๖๔ และไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยและอยูระหวางเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก 

คณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นควรใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ดำเนินการเสนอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปดแบบมีเงื ่อนไข  

ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและแจงสภาวิชาการเพ่ือทราบตอไป 

๔. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) เกณฑ ๒๕๕๘ เปนท่ีนา 

สังเกตวา หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาไมมีการจัดอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษนาจะเปนสาเหตุทำให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกิดความยุงยากในการบริหารจัดการ 

๕. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระในระดับัณฑิตศึกษา  

การนับภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับนิสิตท่ีปรึกษาในฐานะอาจารยท่ีปรึกษารวม ไมตองนับเปนภาระงาน

และชวงเวลาหรือขั้นตอนของการนับภาระงานยังไมแนนอน เชน ตองใหมีการเสนอเคาโครงกอน จึงจะนับเปน

ภาระงาน เปนตน ดวยเหตุนี้ จากขอมูลที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสงมาให พบวา อาจารยบางทานมีนิสิตในที่ปรึกษา

มากถึง ๓๐ คน ขอเสนอแนะใหบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับฝายวิชาการควรจัดทำระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ



๖ 

 

มาตรฐานหลักสูตรที่สามารถตรวจสอบและเขาดูไดแบบ real time และจะตองมีระบบการตรวจนับภาระงาน 

ท่ีชัดเจนและเชื่อถือได 
 

   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๑.๒ เรื่อง  สถิติการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา  

      ๒๕๖๔ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)  
 

ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับสวนงานวิชาการ ดำเนินการ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนนิสิต ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โดยดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการที่เปดรับสมัคร เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการรับนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏวา ในภาพรวมผูย ันยันสิทธิ์  เข าศึกษา จำนวน ๔,๓๗๒ คน  

คิดเปนรอยละ ๙๕.๒๑ เมื่อเทียบกับแผนรับนิสิต ระดับปริญญาตรีมีผูยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษา จำนวน ๔,๑๘๑ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๑๑ เมื่อเทียบกับแผนรับนิสิต และระดับบัณฑิตศึกษามีผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จำนวน ๑๙๑ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๑.๗๙ เม่ือเทียบกับแผนรับนิสิต  
 

มติ รับทราบ  

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ ยืนยันสิทธิ์ 
รอยละของผูยืนยัน

สิทธิ์ตอแผนรับ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ (TCAS) วิทยาเขตสงขลา ๒,๔๘๐ ๒,๖๕๓ ๑๐๖.๙๘ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ (TCAS) วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๐๕ ๘๗๑ ๗๘.๘๒ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ (ภาคปกติ ไมเขา TCAS) ๑๐๐ ๖๙ ๖๙.๐๐ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ ภาคสมทบ ๑๔๐ ๒๗๓ ๑๙๕.๐๐ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๓ (หลักสูตรเทียบ ๔ ป) ๓๑๐ ๓๑๕ ๑๐๑.๖๑ 

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ๓,๐๓๐ ๓,๓๑๐ ๑๐๙.๒๔ 

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๐๕ ๘๗๑ ๗๘.๘๒ 

ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา ๓๗๐ ๑๗๖ ๔๗.๕๗ 

ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพัทลุง ๘๗ ๑๕ ๑๗.๒๔ 

ภาพรวม ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ (TCAS) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓,๕๘๕ ๓,๕๒๔ ๙๘.๒๐ 

ภาพรวม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๑๓๕ ๔,๑๘๑ ๑๐๑.๑๑ 

ภาพรวม ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔๕๗ ๑๙๑ ๔๑.๗๙ 

ภาพรวม การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ๔,๕๙๒ ๔,๓๗๒ ๙๕.๒๑ 



๗ 

 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิทยาศาสตร 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง   การใชรายวิชาพ้ืนฐานคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

        พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร เปนคณะที่ใหบริการสอนรายวิชาพื้นฐานดานคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรใหกับนิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร และคณะตางๆ โดยคณะวิทยาศาสตร ไดออกแบบจัดทำ

รายวิชาพื้นฐานรายวิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมถึงรายวิชาดานคอมพิวเตอร (รหัส ๐๒xxxxx) 

ตามที่หลักสูตรที่เกี ่ยวของเสนอขอปรับปรุงขอมูลรายวิชาในภาพรวม สำหรับรองรับการกำหนดใชรายวิชา 

ในหลักสูตรของคณะตางๆ เพ่ือใชในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรไดจัดประชุมรวมกับคณะที่ใชบริการ

รายวิชาพื้นฐานฯ เพื่อสรุปการเลือกใชรายวิชาพื้นฐานรายวิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาหรับพรอมใช

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

 

หลักสูตร 

จำนวนการใชรายวิชาพ้ืนฐาน (วิชา) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

๑. ส.บ.(สาธาณสุขชุมชน) ๗ ๖ 

๒. วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๑๓ ๑๔ 

๓. วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา) - ๑๑ 

๔. พท.บ.(การแพทยแผนไทย) ๙ ๙ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

๑. วท.บ.(เกษตรศาสตร) ๗ ๑๔ 

๒. วท.บ.(การเกษตรและพัฒนาชุมขน) ๗ ๑๐ 

๓. วท.บ.(สัตวศาสตร) ๘ ๑๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร   

๑. วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) ๙ ๙ 

๒. วศ.บ.(วิศวกรรมยางและพอลิเมอร) ๙ ๘ 

๓. วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕ ๙ - 



 ๘ 

 

หลักสูตร 

จำนวนการใชรายวิชาพ้ืนฐาน (วิชา) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

๑. วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) ๕ ๑๖ 

๒. วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑอาหาร) ๕ ๖ 

คณะพยาบาลศาสตร 

๑. พยาบาลศาสตร ๕ ๕ 

รวม ๙๓ ๑๒๖ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  

 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนจากแหลงทุน 

       ภายนอก พ.ศ.๒๕๖๔ 

คณะกรรมการอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อว ิสาหกิจในช ุมชน 

 ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดออกประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุน

จากแหลงทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

 

๑.๒.๓.๒ เรื่อง   ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธโครงการภายใต 

การดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการฯ 

 

    สำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ และ

นำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑. การไดรับรางวัลของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย เชน รางวัล STSP Innovation 

Awards 2021  รางวัลการันตีเคยนิคะ รางวัล Science Lab เปนตน 



 ๙ 

๒. โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุนใหม (New Gen Technopreneur) 

๓. โครงการสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาค เพ่ือตอบโจทยการพัฒนา

นวัตกรรมของประเทศ (Regional Innovative Talent Ecosystem) 

๔. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถ่ินในภูมิภาคดวยองคความรู 

ภูมิปญญาและนวัตกรรม (Technology and Local Wisdom Driven Enterprise) 

๕. ขาวประชาสัมพันธตาง ๆ การเปดรับ “ผูประกอบการบมเพาะวิสาหกิจ” การสง

ขอเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในทองถ่ินดวยองคความรู 

ภูมิปญญาและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  การสงขอเสนอโครงการ

การสงเสริมการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต

และเศรษฐกิจชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  กิจกรรมอบรมหลักสูตรการ

ประเมินผลลัพธทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ  
 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒.๔.๑  เรื่อง  TSU Nano Mask และ TSU Herbal Alcohol Spray 
 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักสงเสริมการบริการวิชาการ

และภูมิปญญาชุมชน จัดกิจกรรมเปดตัว TSU Nano Mask และ TSU Herbal Alcohol Spray ในวันจันทรที่ ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปนผลิตภัณฑซึ่งเกิดจากการการพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟูสังคม ทามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พรอมนี้ไดเชิญชวน 

รวมสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว โดยหนากากอนามัยจำหนายกลองละ ๑๒๐ บาท และสเปรยแบบตลับ ราคา ๒๕ บาท 

และแบบขวดราคา ๓๐ บาท 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 

 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื ่อวันศุกรที ่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล วนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามกลุมที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริม 

         การสรางนวัตกรรม 

 

  ส ืบเน ื ่องจากท ี ่ประช ุมคณบดี ผ ู อำนวยการ และผ ู บร ิหารระด ับส ูง คร ั ้ งท ี ่  ๓/๒๕๖๔  

เมื ่อวันศุกรที ่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไดพิจารณาวาระที่ ๔.๑ เรื ่อง พิจารณาการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีมติเลือกกลุมที ่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสราง

นวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ไดมีมติเห็นชอบ

ในหลักการแลวนั้น 

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๑ เรื่อง หารือการจัดทำแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติเห็นชอบ 

ใหมีการจัดทำแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตกรอบการปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาความเปนมหาวิทยาลัยทักษิณสอดคลองกับกฎกระทรวง รวมทั้งเพื่อใหระบบการเรียน

การสอน การวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพสูงและมีจุดเนนท่ีชัดเจน 

  ในการนี้ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ไดประชุมหารือและมีความเห็นตอการสรางความชัดเจนตอประชาคมมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยยังใชวิสัยทัศนคงเดิม 

๒. การจัดทำแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๒ เรื่อง คือ 

- การพัฒนาการจัดการศึกษา มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปน

ประธานคณะทำงาน 

- การพัฒนาการวิจ ัย นวัตกรรม และการบริการว ิชาการ มอบรองอธิการบดี 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานคณะทำงาน 



 ๑๑ 

จากประเด็นดังกลาว จะตองดำเนินการตามกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนว ัตกรรม ในเร ื ่อง การบร ิหารบ ุคลากร ความร วมม ือก ับหน วยงานอ ื ่นท ั ้ งในและต างประเทศ   

การแกปญหาอุปสรรค และอื่น ๆ เมื่อดำเนินการเสร็จแลวจะตองมีการปรับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยให

สอดคลองกัน 

   การจัดทำแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยจะเชิญคณาจารยจากคณะตาง ๆ ที่สนใจและมีประสบการณ 

มารวมคิดวิเคราะหตามกรอบของกระทรวงฯ และจะเชิญศาสตราจารย ดร.นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ  

และศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช เปนประธานในการจัดทำแผนดังกลาว และมอบคณบดีพิจารณา 

แนวทางการปฏิรูปเพื่อประกอบการจัดทำแผนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมารวมเปนคณะทำงาน โดยใหเสนอแนะ

มาท่ีประธานคณะทำงาน  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

 มติ  มอบรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรจุเปนวาระแจงสภา

มหาวิทยาลัย 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรือ่ง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ  

         การขอแกไขคะแนนและระดับข้ัน การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ 
 

 

  ตามท่ีอธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวืชาการและวิเทศสัมพันธ ดำเนินการพิจารณา

ออกประกาศหรือแนวปฏิบัติวาดวยการจัดเก็บขอสอบและการแกไขระดับขั้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

เพ ื ่อให การดำเน ินงานเป นไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพและเป นมาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิ ให ก ับคณะน ั ้น  

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงไดหารือรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิตทั้งสองวิทยาเต

ในการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางประกาศฯ ขึ้น และในแตละวิทยาเขตไดไประดมความคิดเห็นตอหนวยงาน 

ตาง ๆ เพื่อหาขอมูลและสรุปแนวทางเพื่อนำมายกรางประกาศแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกาศ

คะแนนการสอบ การขอแกไขคะแนนและระดับข้ึน และการจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ 

  รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีร ัตนกุล รองอธิการบดีฝ ายว ิชาการและวิเทศสัมพันธ    

เสนอที ่ประชุมพิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ  

การขอแกไขคะแนนและระดับข้ึน การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ เพ่ือนำเสนอสภาวิชาการประกาศใชตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



 ๑๒ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมเติมขอความในขอ ๑.๑ วา “หลังจากท่ีนำคะแนนเขาคณะกรรมการประจำคณะแลว  

หากมีการแกไขคะแนนหรือระดับข้ัน อาจมอบใหผูสอนแจงใหนิสิตทราบอีกครั้ง” 

๒. ขอ ๒.๒  เพ่ิมเติมขอความสิทธิของนิสิตในการอุทธรณ เชน “หากนิสิตพิจารณาผลท่ีรองเรียน

ไปแลว ยังมีความสงสัยหรือไมม่ันใจ จนไมไดรับความเปนธรรม สามารถทำการอุทธรณได” 

๓. ขอ ๓.๑  แกไขขอความเพ่ือเพ่ิมความชัดเจน ดังนี้ 

เดิม  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เปน  เอกสารการประเมินผลการเรียนรู 

๔. ขอ ๔  แกไขอความดังนี้ 

เดิม  ....กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดี มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ 

   และใหคำวินิจฉัยสั่งการเปนท่ีสิ้นสุด ท้ังนี้ ใหแจงสภาวิชาการทราบ 

เปน  ....กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดี มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ 

   และใหคำวินิจฉัยสั่งการแลว ใหแจงสภาวิชาการทราบ 

 

 มติ   

๑. เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ การขอแกไข

คะแนนและระดับข้ัน การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

                        - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๕  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


