
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
วันจันทรท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – 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        
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง...แทน) 
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.ชัชวาล  ชุมรักษา...แทน) 
๑๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 
๑๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 
๒๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
๒๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 
๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 
๒๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน.แทน) 
๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       
      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๒๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  
๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(อาจารยวิทยา  ขาวขจร...แทน) 
๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ...รักษาการแทน)  
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

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

(อาจารย ดร.นิชากรณ  พันธคง..รักษาการแทน)  
33. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(นายบณัฑิต ทองสงฆ...รักษาการแทน) 
34. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 
35. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท…รักษาการแทน)  
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36. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน    
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
37. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 
38. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     ติดภารกิจอ่ืน   

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐0  น. 
 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

    ๑.๑.๑  เรื่อง  แนวคิดการบริหารงาน 
 

   อธิการบดี ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
อันจะนำไปสูเปาหมายท่ีตองการ โดยผูนำจะตองหาวิธีการ สรางกระบวนการกระตุนบุคลากรใหเกิดการตื่นตัว 
ในการทำงาน พรอมท้ังยกตัวอยางแนวคิดการบริหารของบริษัทไฟเซอร ดังนี้ 

1. การกระตุนเปาหมายใหมของคนในองคกรในชวงของการเปลี่ยนแปลง 
2. ตั้งโจทยท่ีทาทายสำหรับคนท่ีจะเดินไปขางหนา 
3. คิดแบบ Moonshot Thinking คิดในสิ่งที่ไมเคยทำมากอน ทำในสิ่งที่เหนือความ

คาดหมาย 
4. ทำใหคนในองคกรคิดนอกกรอบเพ่ือเปาหมายใหม 
5. การใหบุคลากรปลอยความคิดสรางสรรคออกมา 

 

มติ รับทราบ  
 

    ๑.๑.๒  เรื่อง  โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป  
            (พ.ศ.2566 – 2570)  
 

   อธิการบดี เชิญชวนผูบริหาร เขารวมโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ระหวางวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงเปนกำหนดการใหมเปลี่ยนแปลงจากเดิมระหวาง
วันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2565 

 

มติ รับทราบ  
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  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน พัทลุง 
    ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  สรปุผลการจัดกิจกรรม “ฝายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” 
 
     ตามที่ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม “ฝายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” 
เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น พรอมทั้งใหขอมูลแกหนวยงานภายในวิทยาเขตพัทลุง  
เพ ื ่อสร างการร ับร ู   และความเข าใจร วมก ัน ระหว างว ันท ี ่  13 ม ิถ ุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 นั้น  
บัดนี้ กิจกรรมดังกลาวไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “ฝายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” 
ใหท่ีประชุมทราบ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร 
๑.๒.๒.๑ เรื่อง   การลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณ  
    (คณะพยาบาลศาสตร) กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
   บานควนตะแบก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย  
   ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
   สาขาภาคใต และ สนักงานสาธารณสุขอำเภอปาพะยอม  
   จังหวัดพัทลุง 

 
 

     คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บานควนตะแบก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
สาขาภาคใต และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
รวมกัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก อำเภอเกาะเตา  
จังหวัดพัทลุง โดยมีเจตจำนงท่ีจะรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก ตำบลเกาะเตา 
อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ผานการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมีเปาหมายและความคาดหวัง
ใหผลการดำเนินงานมีความตอเนื ่องและยั ่งยืน สงผลดีถึงการยกระดับความสัมพันธและการพัฒนาองคกร 
และหนวยงานในสังกัดของทั้งสี่ฝายไปควบคูกัน ทั้งสี่ฝายไดตกลงที่จะประสานการทำงานรวมกันอยางใกลชิด  
โดยอาศัยศักยภาพและทรัพยากรที ่แตละฝายมีอยู ภายใตหลักการสานประโยชนรวมมือกันอยางเทาเทียม  
ทั้งนี ้รวมถึงการขับเคลื ่อนใหโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
ในระดับเพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีฝกปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพเด็กวัย
กอนเรียนและวัยเรียนในโรงเรียน เก็บขอมูลตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพจากการสังเกต สำรวจ และสัมภาษณ จากนั้นวิเคราะห
ขอมูล วินิจฉัยปญหาสุขภาพ วางแผนงานสรางเสริมสุขภาพดำเนินกิจกรรม/
โครงการ ประเมินผลลัพธ และวางแผนการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการใหบริการพยาบาลในโรงเรียน 
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2) รวมสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหลงเรียนรูท่ีจำเปนสำหรับครู
และนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
๑.๒.๓.๑ เรื่อง   กิจกรรม 12th SCiUS Forum 

  กิจกรรม SCiUS Forum เปนกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียนในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน เพิ่มพูนประสบการณ รับฟงคำแนะนำ ตลอดจน
ขอคิดเห็นตางๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตรจากนักวิทยาศาสตร นักวิจัยและอาจารยในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
กำหนดการจัดกิจกรรม 12th SCiUS Forum ระหวางวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ในฐานะเจาภาพรวม โดยมีนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 5 เขารวมแขงขันท้ังหมด 
19 คูศูนย 16 มหาวิทยาลัย 30 หองเรียน รวมผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 1,200 คน โดยมีรูปแบบกิจกรรมทาง
วิชาการ ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรม Poster popular vote  
และกิจกรรมพิเศษ Idea pitching สถานท่ีในการจัดกิจกรรม คือ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารเรียนรวม 
(MF) ท้ังนี้ไดมีการกำหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง   การเปล่ียนช่ือหนวยงาน 
 
   สำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อวิสาหกิจในชุมชนไดดำเนินการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัย 
สูมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่สนับสนุนขับเคลื่อนสูมหาวิทยาลัยกลุม 2 (กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริม 
การสรางนวัตกรรม) และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณสู มหาวิทยาลัยที ่เชื ่อมโยงทองถิ ่นกับโลกาภิวัตน  
และเพ่ือใหการดำเนินงานสอดคลองกับอุทยานวิทยาศาสตร 
   สำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อวิสาหกิจในชุมชมไดเสนอปรับเปลี ่ยนชื ่อหนวยงานตอ
คณะกรรมการอำนวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ตามวาระพิจารณา ที่ 4.2 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ
สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เปน อุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมสังคม “Science and Social 
Innovation Park ,Thaksin University” และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ 



๖ 
 

๑.๒.๔.๒ เรื่อง   การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีกอสรางอาคารอุทยานวิทยาศาสตร 
    และนวัตกรรมสังคม 

 
    ตามที่มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหกอสรางอาคารอุทยานวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรมสังคม ขางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง นั้น จากการประชุมหารือเรื่องพ้ืนท่ีกอสรางอาคาร
ไดมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนสถานท่ีกอสรางโดยเปนพ้ืนท่ีดานทิศใตของอาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม)  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 

 
มติ รับทราบ 

 

    ๑.๒.๔.๓ เรื่อง   สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ เย่ียมชมกิจการดานนวัตกรรม 
 
    สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ จะมาเยี่ยมชมกิจการดานนวัตกรรมจังหวัดพัทลุง 
และชมกิจกรรมที่ทำงานรวมกันกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะปรึกษาทีมบริหารเพื่อนำผลงานของมหาวิทยาลัย 
ไปจัดแสดงตอไป  
 

มติ รับทราบ 
 

    ๑.๒.๔.๔ เรื่อง   โครงการสงเสริมผูประกอบการผานระบบ BDS 
 
    สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดโครงการสงเสริม
ผูประกอบการผานระบบ BDS เพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาธุรกิจ ดูแลผูประกอบการที่มีปญหาในการดำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาตอยอดตอไปตั้งแตวิสาหกิจขนาดยอย (Micro) วิสาหกิจขนาดยอม (Small) ซึ่งนับเปนโอกาสอันดี 
ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณจะรวมกับภาคเอกชนเพ่ือรวมสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว 
 

มติ รับทราบ 
 

 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน สงขลา 
๑.๒.๕.๑ เรื่อง   การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา  

    ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 
 
    อาจารยวีณา ลีลาประเสริฐศิลป ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ
นิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน สงขลา กลาวขอบคุณผู บร ิหารและบุคลากรทุกทานที ่ม ีส วนรวมในการจัด 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
14 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยการดำเนินงานไดสำเร็จลุลวงไปดวยดี  
และไดรับการตรัสชมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

มติ รับทราบ 



๗ 
 

   ๑.๒.๖  เรื่องแจงจากคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
๑.๒.๖.๑ เรื่อง  กิจกรรมการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร จัดสงวงดนตรีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน งานมหกรรมกีฬา
เยาวชนแหงชาติ กิจกรรมรับนองใหม TSU First Meet 2022 กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนตน นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร จะจัดการแสดง Symposium 
ระดับนานาชาติออนไลน รวมทั ้งการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและเศรษฐกิจสรางสรรค  
และการทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับมหาวิทยาลัยท่ีประเทศมาเลเซีย 

 
มติ รับทราบ 
 

  

   ๑.๒.๗  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
๑.๒.๗.๑ เรื่อง   การสัมมนาวิชาการดานชาติพันธุและจีโนมมนุษยในภาคใต 
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
เปนเจาภาพจัดงานสัมมนาวิชาการดานชาติพันธุและจีโนมมนุษยในภาคใต ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  
เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หองประชุมบานซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
   

 

มติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  
                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  
ครั ้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  
ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุมในหนาท่ี ๗ วาระท่ี ๔.๑ ขอสังเกตและขอเสนอแนะในขอ ๑ ดังนี้ 
   เดิม  การผลักดันใหคณาจารยขับเคลื ่อนผลงานวิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ศึกษาศาสตร คอนขางประสบปญหา เนื่องจากทางคณะไดมุงเนนการเปดสาขาใหม ๆ  

ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการขยายงานไปยังวิทยาเขตพัทลุง ทำใหอาจารย
มีภาระงานจำนวนมากสงผลตอการผลิตผลงานวิจัย  

เปน  เรงสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย  
  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไดเผยแพรประกาศกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม ดานการสราง
บัณฑิตและพัฒนากำลังคน” ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกำหนดปรัชญาการศึกษาในระดับสถาบัน เพ่ือรองรับ
สังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอยางฉับพลัน (Disruption) และใหสอดรับการปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบ
อุดมศึกษาใหม ดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ดังนี ้
  “มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
ที่มุ งเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนรู สู สมรรถนะผูประกอบการและนวัตกรรมสังคมที ่มีปญญา จริยธรรม 
นำการพัฒนาในระดับสากล โดยอาศัยกระบวนการการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active  Learning) ท่ีหลากหลาย” 
 

  แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. กำหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อสวนงานวิชาการสรางบัณฑิตและพัฒนากำลังคน

ในทุกชวงวัย ภายใตปรัชญาและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. ปรับปรุงระบบจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณใหสวนงานวิชาการสอดรับกับปรัชญา

การศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการสรางบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่อิงตอทักษะและสมรรถนะของ

ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

4. สนับสนุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรมการเรียนรู และสมรรถนะดานความเปนอาจารยให

สอดรับกับปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. ปรับปรุงกฎระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณใหสอดรับกับปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

6. สงเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศน (Eco-system) การเรียนรู ด านผู ประกอบการและ

นวัตกรรมสังคม 

 
ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
 
 
 
 



๙ 
 

มติ  
1. เห็นชอบใหแกไขปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ 

“มหาวิทยาลัยทักษิณ มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนสูสมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเปน
ผูประกอบการท่ีมีปญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรูเชิงรุก” “ 

2. เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. มอบฝายวิชาการ แจงสวนงานเพ่ือทำความเขาใจปรัชญาการศึกษา และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ

ตอไป 
 

  ๔.๒  เรื่อง  แนวทางการขับเคล่ือน Holding Company กลไกการบริหารสินทรัพย 
         และการลงทุนตอยอดดานวิจัยและนวัตกรรม 

   
  การขับเคลื่อนเรื ่อง การจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุลคคลในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง 
(Holding Company) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกในการลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณในการผลักดันการถายทอดองคความรู 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยทักษิณไปใชเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย
หรือเปนประโยชนดานอื่น ๆ ที่เปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยการจัดตั้งหรือรวมกับ
บุคคลอื่นจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคลรวมตลอดถึงลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อดำเนินกิจการ 
ที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน Holding Company กลไกการ
บริหารสินทรัพยและการลงทุน ตอยอดดานวิจัยและนวัตกรรม 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอ 10 ควรปรับสัดสวนใหนิต ิบ ุคคลที ่ เก ี ่ยวของกับมหาวิทยาลัยถือหุ นในสัดสวน 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ขอ 11 เพ่ิมเติมกรรมการ ดังนี้ 

- รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลดานการเงินหรืองบประมาณ จำนวน 1 คน  
- ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน 

3. พิจารณาตั้งชื่อบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ใหมีความทันสมัย 
4. ควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย หนวยงานลักษณะพิเศษ เก่ียวกับการรวม

ทุนหรือลงทุนในนิติบุคคลอื ่นที ่มหาวิทยาลัยจัดตั ้ง หรือนิติบุคคลอื ่นที ่ประกอบการ 
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรม 

 
 

 
 
 



๑๐ 
 

มติ  
๑. เห็นชอบในหลักการ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นจัดตั้ง

นิติบุคคลในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 
๒. มอบรองอธ ิการบด ีฝ  ายว ิ จ ั ยและนว ัตกรรม ปร ับปร ุ งตามข อส ั ง เกตและข อ เสนอแนะ  

และนำเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตอไป 
 

 
  ๔.๓  เรื่อง  การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงานวิชาการ ประจำปการศึกษา 2565 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ทุกปการศึกษา ใน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรอง ระหวาง นายกสภามหาวิทยาลัย กับ อธิการบดี 
2. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื ่น และหนวยงานบริหาร ลงนามคำรับรอง ระหวาง 

อธิการบดี กับ หัวหนาสวนงาน/หนวยงาน 
3. ระดับหลักสูตร ลงนามคำรับรองระหวาง คณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 

 
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงานวิชาการ ปการศึกษา 2565 กำหนดดำเนินการ

ตามแนวทางการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานและองคประกอบและเกณฑการประเมิน สวนงานวิชาการ  
ปการศึกษา 2564 ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 
องคประกอบการประเมิน รอยละ รายละเอียด 

สวนท่ี 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทาง
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) 

40 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเกณฑ EdPEx 

สวนท่ี 2 การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติงาน  

60 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2563-2567 
(ตัวชี้วัดตามหมุดหมายในแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566-2570) ลงนามปการศึกษา 2566)  

รวม 100  
 
ทั้งนี้ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงานอื่นและหนวยงานบริหาร ปการศึกษา 

2565 รอตัวชี้วัดตามหมุดหมายในแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)  
ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อลงนามคำรับรอง

การปฏิบัติงาน ระดับสวนงานวิชาการ ประจำปการศึกษา 2565 และแผนการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.3) 
 

 
 



๑๑ 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรปรับคำในระดับความทาทายและระดับการบรรลุเปาหมาย 

2. ควรปรับชื่อตัวชี้วัดใหสอดคลองกับหนวยวัด เชน TSU13 รอยละโครงการบริการวิชาการ

หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปนผูประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด TSU08 รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก  

หากตองนับในระดับหลักสูตร จะทำใหมีจำนวนมาก 

 
มติ  
1. เห็นชอบตัวชี้วัดเพ่ือลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับสวนงานวิชาการ ประจำปการศึกษา 2565 

และแผนการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน  
2. มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา นำขอเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไมมี- 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 
      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 
                    ผูชวยเลขานุการ   
                 ผูจดบันทึกการประชุม 
 
  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิม่) 
           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

  

 

 
 
 
 
 
 


