
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
วันจันทรท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๕.๐๐ น.  

ณ หองประชุม ๑๘๔๒๗ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และผานระบบ Cisco Webex Meetings   
------------------------------------ 

 
ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
     (รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน...รักษาการแทน) 
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู        
   (รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ...รักษาการแทน) 
๔. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 
๕. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

(รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 
๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ศุกระกาญจน...รักษาการแทน) 
๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน สงขลา     

(อาจารยวีณา  ลีลาประเสริฐศิลป...รักษาการแทน) 
๘. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน พัทลุง     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ...รักษาการแทน)      
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 

(อาจารย ดร.ทิพยทิวา  สัมพันธมิตร...รักษาการแทน) 
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง...รักษาการแทน) 
๑๑. ผูชวยอธิการบดีพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน สงขลา 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา...รักษาการแทน) 
๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ  ปกเข็ม...รักษาการแทน) 
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน...รักษาการแทน) 
๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ 

(อาจารย ดร.นำโชค  บัวดวง...รักษาการแทน) 
๑๕. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  ขุนพล...รักษาการแทน) 
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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 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 
๒๓. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 
๒๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร  แกวออน) 
๒๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       
      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๒๖. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๒๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(นายทรงธรรม  ธีระกุล...แทน)  
๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(อาจารยวิทยา  ขาวขจร...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 
๓๐. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง) 
๓๑. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน   

(อาจารย ดร.นิชากรณ  พันธคง..รักษาการแทน)  
๓๒. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 
๓๓. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท…รักษาการแทน)  
๓๔. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน    
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
 



๓ 
 

๓๕. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 
๓๖. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ      ติดภารกิจอ่ืน   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ...รักษาการแทน) 
๒. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  ติดภารกิจอ่ืน 

(นายบณัฑิต ทองสงฆ...รักษาการแทน) 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕  น. 
 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 
    ๑.๑.๑  เรื่อง  โครงการทบทวนแผนมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๕ ป  
            (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

   ประธานกลาวเชิญชวนผูบริหารเขารวมโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหวางวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักสงเสริมการบริการวิชาการ
และภูมิปญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
       และการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
    ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดทำ
โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหวางวันที่  
๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี ้ ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตู ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร นำเสนอขอมูลการจัดโครงการดังกลาวใหท่ีประชุมรับทราบ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 
มติ รับทราบ  
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   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง  ความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
    กับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  
    และมูลนิธิชัยพัฒนา 

 

    รองศาสตราจารย  ดร.จต ุพร  แก วอ อน คณบดีคณะว ิศวกรรมศาสตร   
และรองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกร ไดเดินทางรวมกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  
และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อไปดูสถานที่จริงในการติดตั้งหองความดันลบ (Negative Pressure) ใหกับโรงพยาบาลใน
เครือชัยพัฒน จังหวัดพังงา ไดแก 

๑. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน 

๒. โรงพยาบาลคุระบรุีชัยพัฒน 

๓. โรงพยาบาลทายเหมืองชัยพัฒน 

๔. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน 

โดยงบประมาณท้ังหมดในการติดตั้งเปนการบริจาคจากมูลนิธิชัยพัฒนา สวนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จะดูแลในสวนมาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   ผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถานพัฒนานิสิต 
    สูการเปนผูประกอบการ (TSU Student Entrepreneurship  
    Development Academy: T-SEDA) 

 
   T SEDA เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนาความเปนผู ประกอบการสำหรับนิสิต  
สรางความตระหนักและแรงบันดาลใจ การพัฒนาแนวคิด องคความรู และทักษะความเปนผูประกอบการผาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเร ียนการสอนและกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัต ิการ ในการนี ้ จ ึงเสนอผลงาน 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

- ผลการจัดกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ ผานหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั ้นเรียน  
โดยวิทยาเขตพัทลุงจัดในหัวขอการสรางแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดสูการเปน
ผูประกอบการ มีผู เขารวม ๖๔๕ คน สวนวิทยาเขตสงขลา จัดในหัวขอการสราง 
แรงบันดาลใจเพ่ิมพลังบวกสูการเปนผูประกอบการ มีผูเขารวม จำนวน ๑๒๘ คน 

- ผลการขับเคลื่อนการเปนผูประกอบการ ผานการดำเนินงานแผนงาน T1: Class to 
Work platform การสรางผูประกอบการในหองเรียน นิสิตเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม เกิดการตอยอดเปนอาชีพเสริมระหวางเรียน และนิสิตเกิดการประยุกตใชองค
ความรูจากสาขาวิชาท่ีศึกษาในการประกอบอาชีพ 
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- ผลการบมเพาะการเปนผูประกอบการ นิสิตเกิดการพัฒนาทักษะผูประกอบการ
นวัตกรรม และเตรียมความพรอมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม และพัฒนาธุรกิจ
เดิมอยางเขมขน 

 

ทั้งนี้ ประธานไดมอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธหารือรวมกับ 
สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนเพื่อทำงานรวมกันเกี่ยวกับการสงเสริมเรื่องการประกอบการ การยกราง
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับนิสิตท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๓.๒ เรื่อง   แบบอาคารอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 
    สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ไดดำเนินการออกแบบอาคาร
อุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยวาจางบริษัท อารคเวนเจอรดีไซน แอนต คอนสตรัคชั่น จำกัด 
ตามส ัญญาเลขที ่  พท ๓/๒๕๖๕ ลงว ันท ี ่  ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ราคาเป นเง ิน ๑ ,๗๕๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) สัญญาเดิมหมดวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ บริษัทไดขยายสัญญาเปนวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี ๓ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๓.๓ เรื่อง   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสงเสริมกิจการอุทยาน 

    วิทยาศาสตรภูมิภาค ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
 
สำน ักบ มเพาะว ิชาการเพ ื ่อว ิสาหก ิจในช ุมชน ได  เข าร วมการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ Royal Cliff Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมติที่ประชุมไดเห็นชอบตาม
คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง ๕ ดาน ประเด็นดานงบประมาณการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขั้นราง พ.ร.บ. งบประมาณ) และแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร 
แผนการดำเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓) 
 

มติ รับทราบ 
 
 

  



๖ 
 

๑.๒.๓.๔ เรื่อง   การประชุมคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ระดับสูงของจังหวัด 
 

จังหวัดพัทลุงไดจัดประชุมคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูงของจังหวัด 
เมื ่อว ันที ่ ๑๗ มิถ ุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมกาบบัว ช ั ้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ผลการประชุม 
ทำใหมหาวิทยาลัยรวมทำงานกับจังหวัดมากข้ึน เพราะมีการแตงตั้งผูบริหารหลายทานเปนกรรมการ  
 

มติ รับทราบ 
 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากเลขานุการ 
๑.๒.๓.๑ เรื่อง   ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  
   และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑  

    มีนาคม ๒๕๖๕ 
     

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 
ที่ประชุม แจงใหที ่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ 
  
   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน พัทลุง 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง   กิจกรรม “ฝายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” 
 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ  ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนา
ระบบน ิ เวศและโครงสร  างพ ื ้นฐาน พ ัทล ุ ง  แจ  ง ให ทราบว า  มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ว ิทยาเขตพ ัทลุง  
จัดกิจกรรม “ฝายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น พรอมท้ังใหขอมูล
แกหนวยงานภายในวิทยาเขตพัทลุง เพื่อสรางการรับรู และความเขาใจรวมกัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากมีประเด็นที่เกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ จะรวบรวมขอมูลเพื่อนำเสนอเปนนโยบาย
ของทีมบริหารตอไป 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๕  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน สงขลา 
๑.๒.๕.๑ เรื่อง   คณะสวนลวงหนาตรวจพ้ืนท่ีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

   อาจารยวีณา  ลีลาประเสริฐศิลป ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศ
และโครงสรางพื้นฐาน สงขลา แจงใหทราบวา ตามที่สวนลวงหนามาตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผู สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  
คณะสวนลวงหนา ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยเนนย้ำการคัดเลือกผูอานรายชื่อบัณฑิต จะตองอานชัดเจน 
เปนจังหวะ ไมจำเปนตองมีจำนวนมาก สำหรับการเตรียมการดานสถานท่ี ไดปรับมาใชท่ีหอประชุมปาริชาตทั้งหมด 
และขอความรวมมือจากคณะในการเปดพ้ืนท่ีและหองน้ำของคณะเพ่ือใหผูปกครองบัณฑิตไดเขามาใชบริการชวงรอบัณฑิต 
 

มติ รับทราบ 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  
ครั ้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  สมรรถนะการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ป ๒๐๑๖ - ๒๐๒๑)  
         และแนวทางการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยทักษิณมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหนาของประเทศ  
ภายในป ๒๕๖๗ โดยมี ปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื ่อสังคม” มีเปาหมายการพัฒนาเพื ่อสรางความเขมแข็ง 
ดานการจัดการศึกษา การวิจัย การสรางนวัตกรรมสังคม และการถายทอดเทคโนโลยี ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
อยู  ในมหาวิทยาลัยกลุ มที ่  ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and 
Innovation) นั้น 

เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนดานการวิจัยท่ีสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย จึงจำเปนตองทราบ 
ขอมูลสมรรถนะการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ป ๒๐๑๖-๒๐๒๑) และแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
โดยใชขอมูลการวิเคราะหจาก SciVal ซึ่งเปนฐานขอมูลที่สามารถวิเคราะหขอมูลศักยภาพดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน การเปรียบเทียบสมรรถนะดานการวิจัยระหวาง
หนวยงาน และแสดงเครือขายความรวมมือได เพื่อนำไปสูการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนดานการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เร งส งเสร ิมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรผลงานวิจ ัยของคณาจารยกล ุ ม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒. มีแพลตฟอรมบางอยางตองเปลี่ยนจากหิ ้งสู หาง (นวัตกรรม) ทำอยางไรใหเชื ่อมตอกัน

ระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการเพ่ือการนำงานวิจัยไปตอยอด และมีบางผลงานอาจจะไมได
ตีพิมพ 

 



๘ 
 

๓. ควรพิจารณา  International Outlook เช น จำนวนน ักศ ึกษาและอาจารย ต างชาติ 
โครงการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือขับเคลื่อนจาก Local สู Global 

 
มติ มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม นำขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขอมูลเพื่อนำเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑  เรื่อง  รายงานจำนวนผูเขาศึกษาจากประเทศจีน 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร แจงจำนวนผูสมัคร
เขารับการศึกษาตามบันทึกขอตกลงกับโรงเรียนนานาชาติในภาคเหนือที ่ไดรับการแตงตั ้งเปนหนวยงาน 
ในการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาใหอาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของประเทศจีนมาเรียนในประเทศไทยวา  
ขณะนี ้มีผ ู สนใจสมัครเขาศึกษา จำนวน ๑๗ คน (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน ๑๐ คน  
และคณะศึกษาศาสตร จำนวน ๗ คน) ท้ังนี้ ไดเสนอใหท่ีประชุมทราบวาหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรมีลักษณะ
เปน Ed.D. ชาวจีนจะนิยมนอยกวาหลักสูตร Ph.D. ซึ ่งคาดวาอาจจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรของ 
คณะศึกษาศาสตรเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนตอไป 

 

มติ   รับทราบ 
 

๕.๒  เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 

รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ  ธรรมชาติ ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา แจงใหทราบวา
ขณะนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษาไดปรับปรุงสถานที่จำหนายบัตร และมีการจัดทำแผนพัฒนาหนวยงานเพื่อพัฒนา
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย เชน รานกาแฟ รานจำหนายของที ่ระลึก ที ่พัก เปนตน ซึ ่งจะไดนำเสนอตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

มติ   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 
      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 
                    ผูชวยเลขานุการ   
                ผูจดบันทึกการประชุม 
 
  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิม่) 
           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผูตรวจบันทึกการประชุม 


