
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
วันจันทรท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.4๐ 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) 
๑๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
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๑๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จันทรอานุภาพ...แทน) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 
19. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา       

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 
20. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 
21. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 
22. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 
23. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวออน) 
24. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       
      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
25. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
26. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  
27. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(อาจารยวิทยา  ขาวขจร...แทน) 
28. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ        

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

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 
30. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง) 
31. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน   

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

(ดร.บัณฑิต ทองสงฆ...รักษาการแทน) 
34. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 
35. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

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

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี)   
 
ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.พลากร  บุญใส รองผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐0  น. 
 เมื ่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

    - ไมมี - 
 
 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
    ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  การเขารวมงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565  
       (Thailand Research Expo 2022) 
 
    สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)” ระหว างว ันท ี ่  1 – 5 ส ิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ ็นทาราแกรนด   
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เขารวมจัดแสดงผลงาน ดังนี้ 

- นักวิจัยคณะวิทยาศาสตรรวมจัดแสดงผลงานในฐานะหัวหนาโครงการ

จำนวน 4 ผลงาน และรวมจัดแสดงผลงานในฐานะผูรวมวิจัย จำนวน 1 ผลงาน  

- นิสิตคณะวิทยาศาสตร เขารวมแสดงผลงานกิจกรรมการประกวดผลงาน

และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำป 2565 จำนวน 2 ผลงาน  

ไดรับรางวัล 2 รางวัล  
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- นิสิตหลักสูตรรวมระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร เขารวม

แสดงผลงานกิจกรรมการประกวดผลงานและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา  

ประจำป 2565 จำนวน 11 ผลงาน ไดรับรางวัล 11 รางวลั โดยผลงาน

เรื่อง ชุดการทดลองเคมียอสวนรวมกับแอพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู เรื่อง 

สมดุลเคมี ไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำป 2565 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสรางสรรค ไดรับรางวัลระดับ

รางวัลดีมากเงินรางวัล 15,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 

    ๑.๒.๑.๒  เรื่อง  การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค 2565  
 
    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ สวนภูมิภาค ประจำป 2565 ภายใตหัวขอ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  
BCG : Bio-Circular Green Economy” ระหว างว ันท ี ่  17 – 19 ส ิงหาคม 2565 ณ คณะว ิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมภายในงานประกอบดวย 

1. กิจกรรมการแขงขัน/ประกวด สำหรับเยาวชน ระดับประถมศึกษา  
จำนวน 5 กิจกรรม เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคใต)  
เขาแขงขันในระดับประเทศ โดยมีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เปนศูนยจัดการแขงขัน มอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ 

2. กิจกรรมการแขงขัน/ประกวด ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 กิจกรรม 
3. นิทรรศการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานภายใต 

ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร อาทิ นิทรรศการโครงการ  

GLOBE ฯลฯ จำนวน 4 นิทรรศการ 

4. กิจกรรม/นิทรรศการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 กิจกรรม 

5. กิจกรรม/นิทรรศการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
จำนวน 2 กิจกรรม 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.2) 

 
มติ รับทราบ  
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   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
๑.๒.๒.๑ เรื่อง   การจัดทำ Smart Farming ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  

    วิทยาเขตพัทลุง 
 
 

    รองศาสตราจารย  ดร.จต ุพร  แก วอ อน คณบดีคณะว ิศวกรรมศาสตร   
แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำ Smart Farming ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยจะใช
พื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งในอนาคต Smart Farming จะมีบทบาทสำคัญอยางยื่งในการชวยภาคการเกษตร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนพื้นที่สำหรับการทดลองใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีความแมนยำสูง เขามาผสมผสาน 
เพื่อชวยแกไขปญหาตาง ๆ ของเกษตรกร เชน เพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม และการใช
ทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด รวมถึงใชเปนสถานท่ีสำหรับทำวิจัย และการศึกษาดูงานของผูท่ีสนใจ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๓.๑ เรื่อง   สถานะการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
    ผู ช วยศาสตราจารยนพดล  ศุกระกาญจน ผู ร ักษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับสถานะการเงินมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
สินทรัพย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

สินทรัพย  2564 
สินทรัพยหมุนเวียน 3,147,747,430.98 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 6,548,956,347.62 
รวมสินทรัพย 9,696,703,778.60 

 
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

เงินฝาก จำนวนเงินรวม รอยละ 
เงินฝากกระแสรายวัน 9,217,276.30 0.18 
เงินฝากออมทรัพย 3,513,601,527.75 68.03 
เงินฝากประจำ 300,137,171.32 5.81 
สลาก 125,000,000.00 2.42 
กองทุนรวม 1,216,729,419.41 23.56 
รวมท้ังหมด 5,164,685,394.78 100.00 

 
  



๖ 
 

แหลงเงินท่ีมหาวิทยาลัยนำไปลงทุน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 
 

แหลงเงิน จำนวน (ลานบาท) 
เงินสะสมมหาวิทยาลัย 544.64 
เงินสะสม TSU-MDC 16.00 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 511.60 
กองทุนสิทธิประโยชน 227.84 
รวมท้ังหมด 1,300.09 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรแสดงขอมูลแนวโนมผลการดำเนินงานการลงทุนในแตละชวง ขอดีและขอเสีย 

2. มหาวิทยาลัยควรฝากเงินกับสถาบันการเงินท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย  

ไมควรฝากเงินกับสถาบันการเงินใดมากเปนพิเศษ 

3. หากมีการวิเคราะหและเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน (อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวน

การทำกำไร อัตราสวนการบริหารสินทรัพย) รายป จะทำใหทราบรายละเอียดสินทรัพยและ

สภาพคลองเพ่ิมข้ึน 

 
มติ รับทราบ 

 
   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง   รายงานความคืบหนาโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 
         ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

 
   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการจางงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG ในพื ้นที ่ 7,435 ตำบลทั ่วประเทศ  
ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติใหดำเนินการโครงการดังกลาวในพื้นท่ี  
99 ตำบลของจังหวัดพัทลงุและจังหวดัสงขลา พรอมท้ังดำเนินการจางงานบัณฑิตและประชาชน จำนวน 860 อัตรา นั้น 
    บัดนี้ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 
BCG ไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน จึงรายงานความคืบหนา
การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 
มติ รับทราบ และควรแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 



๗ 
 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑.๒.๕.๑ เรื่อง   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ  

                              (IGP Committee) 
 
    ตามที ่ ว ิทยาลัยนานาชาติ กำหนดการประช ุมคณะอนุกรรมการบร ิหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานวิจัย 
(Ph. D. Seminar) เรื่อง “ Wind Energy Assessment in the Central and Andaman Regions of Thailand”
โดยนางสาวลัทธวรรณ นิยมธรรม นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทียั่งยืน 
(ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและเปนกระบวนการถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 
สูสาธารณะ 
     นางสาวลัทธวรรณ นิยมธรรม นิสิตทุนอาเซียนระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) กำหนดสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2565 ภายใตการดูแลของ Prof. Dr. Yves Gagnon อาจารยท่ีปรึกษาชาวตางชาติ ( International 
Supervisor) และรองศาสตราจารย ดร. จอมภพ แววศักดิ ์ อาจารยที ่ปร ึกษาชาวไทย (TSU Supervisor)  
ท้ังนี้ นิสิตมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (Q1 และ Q2) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

Lattawan Niyomtham a, Jompob Waewsak b, Chuleerat Kongruangc,∗, Somphol 
      Chiwamongkhonkarn b, Chana Chancham b, Yves Gagnon d, (2022). 
      Wind power generation and appropriate feed-in-tariff under limited 
      wind resource in central Thailand. Energy Reports, 8, 6220-6233. (Q1) 
     Lattawan Niyomtham 1, Charoenporn Lertsathittanakorn 2, Jompob Waewsak 3, 

* and Yves Gagnon 4. (2022). “Mesoscale/Microscale and CFD Modeling 
      for Wind Resource Assessment: Application to the Andaman Coast of 
      Southern Thailand.” Energies, 15(9), 3025. (Q2) 

 
มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  
                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  
ครั ้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  
ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุมในหนาท่ี ๙  วาระท่ี ๔.๑  มติการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๘ 
 

เดิม “มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนสูสมรรถนะ 
ผูประกอบการและนวัตกรรมสังคมท่ีมีปญญา จริยธรรม นำการพัฒนาในระดับสากล โดย
อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีหลากหลาย” 

       เปน “มหาวิทยาลัยทักษิณ มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนสูสมรรถนะนวัตกรรม 
    สังคมและการเปนผูประกอบการท่ีมีปญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการ 
    เรียนรูเชิงรุก” 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  ยกเลิกการสอบกลางภาค รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   
  ดวยมหาวิทยาล ัยทักษิณมีนโยบายดำเน ินการพัฒนาและปร ับปรุงหล ักส ูตรให เปนไป 
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education : OBE) โดยการจัดการ
เรียนรู ที ่เนนการใชกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 เพื ่อใหนิส ิต 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคหรือสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่อิงกับสมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เรื่อง ขอกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ ่งกำหนดวา 
“มหาวิทยาลัยทักษิณ มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนสูสมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 
ที่มีปญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรูเชิงรุก” ประกอบกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไดนำรองยกเลิกการสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
ยกเลิกการสอบกลางภาคการศึกษา รายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 
  ในการนี้ จึงยกเลิกการจัดการสอบกลางภาค รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยใหผูสอนทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางภาคเรียนในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ท้ังนี้ เริ่มตั้งแตภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.๑) 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ไมควรระบุการยกเลิกการสอบในประกาศ แตควรกำหนดการบริหารจัดการเรียนการสอน 

จัดสอบไดตามอัธยาศัย การวัดและประเมินผลอาจกำหนดเปนสัดสวนรอยละตามความ

เหมาะสม  

๒. การยกเลิกการสอบกลางภาค แตจัดใหมีการสอบปลายภาคอยางเดียว อาจไมเหมาะสม

สำหรับนิสิตท่ีไมเกง 



๙ 
 

๓. การออกประกาศควรสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีระบุเก่ียวกับการ

ประเมินผลการเรียนรูท่ีใหประเมินพฤติกรรมของผูเรียนในชวงเวลาท่ีกำหนด  

๔. ควรกำหนดเปนแนวปฏิบัติทดแทนการออกเปนประกาศ สำหรับการบริหารจัดการเวลาเรียน

ในระยะเวลาหนึ่งภาคเรียน การวัดและประเมินผลกอนสิ้นภาคเรียน ใหเปนสิทธิสำหรับ

ผูจัดการเรียนการสอน เจาของรายวิชาเปนผูประเมินงาน 
   

มติ       
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน อาจารยผูสอนสามารถออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูระหวางภาคเรียนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประเมินผลผูเรียนในรายวิชาท่ีอิง
กับสมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชาตามแผนการเรียน มคอ.3 

2.  มหาวิทยาลัยจะไมจัดตารางวันสอบกลางภาคในระบบงานทะเบียนนิสิต ตั้งแตภาคเรียนที่ 2  
     ปการศึกษา 2565 
 

  ๔.๒  เรื่อง  กองทุนสงเสริมการสรางนวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ  
         นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  มหาวิทยาลัยทักษิณไดเขารวมสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
ว ิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม กลุ มที ่ ๒ คือ กลุ มพัฒนาเทคโนโลยี และสงเสริมการสรางนวัตกรรม  
ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ การสรางหลักสูตร กิจกรรมนอกชั้นเรียนรวมทั้งระบบนิเวศน และงบประมาณที่สงเสริมให
นิสิตเปนผูประกอบการ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทักษิณไดมีหมุดหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน 
ในการขับเคลื่อนประเทศ (หมุดหมายที่ ๑) ในการพัฒนานิสิตใหเปน Global Citizenship และสนับสนุนกิจกรรม
นิสิตและการแกไขปญหา Lost Generation เชน การสงเสริมใหนิสิตเปนผูประกอบการ และกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหนิสิตมีทักษะสามารถสรางนวัตกรรมสังคมท่ีเปนประโยชนกับชุมชนและมีทักษะ เพ่ือใหการดำเนินตามหมุดหมาย 
ที่ไดวางไวลุลวง ประกอบกับตัวชี้วัดที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดจัดทำ ราง ระเบียบกองทุนสงเสริมการสรางนวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเปนหนึ่งกลไกสำคัญการขับเคลื่อน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2) 
 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอ 4 คำนิยาม 

(1) เพิ่มเติมคำ “กลุมนิสิต” ในคำนิยามผูประกอบการ และปรับปรุงขอความเพื่อให
เห็นวาไมใชธุรกิจท่ีแสวงหากำไร แตเปนการทำใหคิดและฝนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 
หรือสงผลใหเกิด Startup  

(2)  แกไขคำนิยามของนวัตกรรมสังคม ดังนี้ 
      นวัตกรรมสังคม หมายความวา การคิดคนหรือพัฒนาสิ่งใหม ๆ ทั้งที่เปนผลผลิต
ของกระบวนการทางความคิดหรือการสรางโอกาส.... 

๒. ขอ 6  แกไขชื่อคณะกรรมการใหสอดคลองกับกองทุน และพิจารณาเพิ่มเติมเจาหนาที่ 

ฝายการคลังและทรัพยสิน เปนผูชวยเลขานุการ 

๓. ขอ 8 (6) แกไขขอความ เสนอแตงตั้งเจาหนาท่ี.... 



๑๐ 
 

๔. ขอ 11 (2) พิจารณาการใสขอความ “คาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค” 
๕. ขอ 12  พิจารณาตัดขอ 12 เพราะรายไดของกองทุน ไมเปนรายไดท่ีตองนำสงมหาวิทยาลัย

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2561 
และระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
2561 

 
มติ  
๑. เห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยกองทุนสงเสริมการสรางนวัตกรรมสังคม  

และการเปนผูประกอบการ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ  
๒. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ นำเสนอคณะกรรมการที ่ เกี ่ยวของ  

โดยนำเสนอขอมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยววัตถุประสงคของกองทุน ประโยชนที ่ เกิดขึ ้นกับนิส ิตและ
มหาวิทยาลัย กลไกสนับสนุนการทำกองทุน เปนตน 

 
 

  ๔.๓  เรื่อง  กรอบคิดการดำเนินงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไดกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงาน  
เพ่ือสนับสนุนหมุดหมายมหาวิทยาลัย โดยขอปรับเปลี่ยนชื่อสวนงาน พันธกิจ ลักษณะการดำเนินงาน และโครงสราง
การบริหารภายใน เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยกรอบคิดดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสวนงาน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อใหการทำหนาที่ของสวนงานตามกรอบคิดใหม
ตอบสนองนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไป
วิเคราะหปรัปบรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.3) 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรกำหนดตัวชี้วัดใหสอดลองกับวิสัยทัศนใหชัดเจน เพ่ือมองเห็นการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 

๒. กิจกรรมสวนใหญยังคงมุงเนนงานภาคการเกษตรเปนหลัก ควรศึกษาแนวคิด One Health 

ขององคการอนามัยโลก ซ่ึงเปนแนวทางแกไขปญหาสุขภาพท่ีรวมสุขภาพคน สุขภาพสัตว 

และสุขภาพสิ่งแวดลอมเขาไวดวยกัน ให ‘สุขภาพดี’ อยางเปนองครวม 

๓. ควรหลีกเลี่ยงการทำฝาย เนื่องจากสงผลกระทบตอโครงสรางสภาพนิเวศสิ่งแวดลอม 

๔. ควรเชื่อมโยงกับศาสตรตาง ๆ ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับขอกำหนดของ 

SDG 

๕. ตัวชี้วัดในพันธกิจท่ีตอบโจทย Social Innovation ยังไมชัดเจน 

 
 



๑๑ 
 

๖. ปรับรวมขอมูลในหัวขอลักษณะการดำเนินงานในพันธกิจท่ี 2 เนื่องจากมีการดำเนินงาน 

ท่ีใกลเคียงกัน ดังนี้ 

- หัวขอ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือใชในการจัดการศึกษานอกระบบ และหัวขอ อบรมเพ่ิมความรู

และทักษะ (Up-skill Re-skill New-skill)  

- หัวขอ บริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีใชชุมชนเปนฐาน และหัวขอ สนับสนุนสวน

งานวิชาการในจัดการศึกษาในระบบ  

 
มติ  
๑. เห็นชอบกรอบคิดการดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยปรับปรุง

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบผู อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื ่อการศึกษาแบบบูรณาการ นำเสนอคณะกรรมการ 

ท่ีเก่ียวของตอไป 

 
 

  ๔.๔  เรื่อง  ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2565 

 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2558  
เพื ่อใชในการดำเนินงานของสภาวิชาการ นั ้น เพื ่อใหการดำเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการ จึงปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2565  
โดยมีการปรับปรุงใน ๒ ประเด็นหลัก คือ โครงสรางของสภาวิชาการ และกลุมสาขาของกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 

๑. โครงสรางของสภาวิชาการ 
 

ตำแหนง/กลุม 
ขอบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(จำนวนคน) 
(ราง) ขอบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(จำนวนคน) 
ประธานกรรมการ ๑ ๑ 
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหนง ๕ ๘ 
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายใน ๘ ๓ 
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๘ ๓ 

รวม ๒๒ ๑๕ 
 

๒. กลุมสาขาของกรรมการสภาวิชาการ 
 

ขอบังคับ พ.ศ. 2558 (ราง) ขอบังคับ พ.ศ. 2565 
๑. กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

และกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑. กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๓. กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



๑๒ 
 

  ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา รางขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย สภาวชิาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.3) 
 
 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาไมควรลดจำนวนผู ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเสนอให
กำหนดจำนวนสาขาละ ๒ คน 
 

มติ ควรปรับโครงสรางใหเล็กและกระทัดรัด โดยมอบฝายวิชาการพิจารณาการปรับสัดสวนอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.1  เรื่อง  การเปด “หลาดริมชล หนนคนเดิน” 
 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา พันธฤทธิ์ดำ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศ 
และโครงสร างพื ้นฐาน พัทล ุง เช ิญชวนผู บร ิหารและบุคลากรเย ี ่ยมชม “หลาดร ิมชล หนนคนเด ิน”  
เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานปาลม ขาง 7-11 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเปดบริการ
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เปนวันแรก  
 

มติ รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.4๐  น. 
 

 
      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 
                    ผูชวยเลขานุการ   
                 ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิม่) 
           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

  
 
 
 


