
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 
วันจันทรท่ี ๑7 ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑4.5๐ 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      

(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  ขุนพล...แทน) 
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. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน...รักษาการแทน) 
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

(ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  ขุนพล...รักษาการแทน) 
๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ...รักษาการแทน) 
๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ) 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 
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17. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา       
      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 
18. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 
19. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
20. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.สานิตย ศรีชูเกียรติ…แทน) 
21. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

(รองศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวออน) 
22. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารยศุภวีร เกลี้ยงจันทร…แทน) 
23. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       
      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
24. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา      

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู...รักษาการแทน) 
25. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 
26. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง) 
27. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน   

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

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

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 
30. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 
31. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 
๑. ผูชวยอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ    ติดภารกิจอ่ืน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ  ปกเข็ม...รักษาการแทน) 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.นำโชค  บัวดวง...รักษาการแทน) 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน 
  (อาจารย ดร.ธนวัฒน ศรีรักษา...รักษาการแทน) 
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4. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย      ลาปวย 
  (รองศาสตราจารยปพนธีร ธีระพันธ...รักษาการแทน) 
5. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     ติดภารกิจอ่ืน 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลลกัษณ กลอมพงษ...รกัษาการแทน) 
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ติดภารกิจอ่ืน  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  
7. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ      ติดภารกิจอ่ืน  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ...รักษาการแทน)  
8. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  
9. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน   ติดภารกิจอ่ืน 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐0  น. 
 เมื ่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

   1.1.1  เรื่อง  การจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

   จากการที ่อธิการบดีไดนำเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ต อสภามหาว ิทยาล ัยเม ื ่อเด ือนม ิถ ุนายน 2565 และจะนำเสนอแผนกลย ุทธมหาว ิทยาล ัยท ักษิณ 
ตอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นั้น เพื่อใหการจัดทำแผนของแตละสวนงานสอดคลองตาม 
หมุดหมายของมหาวิทยาลัยและสอดคลองตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูบริหาร พ.ศ.2564 ขอ 7 ที่ระบุวา “ใหผูบริหารจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธในรอบ  
4 ปงบประมาณ ที่ครอบคลุมระยะเวลาการดำรงตำแหนง พรอมกำหนดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ในแตละปงบประมาณ เสนอตออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแลวแตกรณีภายใน 120 วันหลังจาก 
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหดำรงตำแหนง”จึงกำหนดสัมมนาขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยทักษิณดวยแผนกลยุทธ 
สูหมุดหมาย “วาดความคิด วาดความฝนจากสวนงานสูหมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง” โดยกำหนดใหทุกสวนงาน
สงแผนกลยุทธภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และจะจัดสัมมนา Dean Talk : วาดความคิด ภาพความฝนจาก
สวนงานสู หมุดหมาย : Reflection on Planning ในเดือนมกราคม 2566 สำหรับรายละเอียดฝายแผนงาน 
จะแจงใหทราบตอไป 
 

มติ รับทราบ  
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  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู 
    ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
                และเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ พ.ศ.2565 
 
    ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
ไดดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกำหนด คือ 

1. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
2. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
3. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2565 
4. กฎกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. 2565 
5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 

      โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 139 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2565 เปนตนไป (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
180 วัน) 
 

   กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ฉบับ คือ 
1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565) 
3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565) 
4. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชา
ท่ีตางกัน พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565) 

5. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565) 

6. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบ
หลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
(ประกาศเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2565) 

7. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบ
คุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2565) 
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8. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบ
โอนหนวยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 8 
กันยายน 2565) 

9. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลัง
หนวยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2565) 

10. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565) 

11. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการแตงตั้งหรือมอบหมายผูตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 
2565) 

 

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธการเรียนรู

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศเม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2565) 

 
ผลจากการออกกฎกระทรวงดังกลาว สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปรับปรุงขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาที ่เกี ่ยวของ เชน ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
ระบบคลังหนวยกิต และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษานานาชาติ ซึ ่งจะมีผลบังคับใช 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๖ เปนตนไป 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 
มติ รับทราบ  
 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน พัทลุง 
    ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  รายงานผลการจัดงานทักษิณวิชาการ 
 
   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ประจำป 
2565 ระหวางวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตของ
มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ว ิทยาเขตพ ัทล ุง ได  เผยแพร ผลงานทางว ิชาการผ านการจ ัดแสดงน ิทรรศการ  
และเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะตาง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุงใหเปนที่รูจัก ซึ่งในงานจะประกอบดวยกิจกรรม
เปดบานหลักสูตร และชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณะ/ หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น 
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    บัดนี้ กิจกรรมดังกลาวไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว มีผูสนใจเขารวมงาน
ทักษิณวิชาการตลอดทั้ง 5 วัน ประมาณ 1,845 คน โดยสวนใหญจะเขารวมใน 3 วันแรกของการจัดงาน  
(3-5 ตุลาคม 2565) ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ในภาพรวมผลการประเมิน
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม Open House งานทักษิณวิชาการ  
ครั้งตอไป 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีจำนวนนอย เนื่องจากจัดกิจกรรมตรงกับชวงท่ีโรงเรียนมีการสอบ/ 
ปดภาคเรียน 

2. ควรจัดกิจกรรม Open House ทักษิณวิชาการรวมกับงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
3. ควรจัดกิจกรรม Open House ทักษิณวิชาการ ปละ 2 ครั้ง ไดแก ชวงงานสัปดาห

วิทยาศาสตร และชวงท่ีเริ่มมีการเปดรับสมัคร TCAS 
4. มีบางโรงเรียนไมไดรับหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา (สพม.) และบางโรงเรียนไดรับหนังสือจาก สพม. ชา ทำใหไมสามารถ
สมัครเขารวมในบางกิจกรรมไดทันเวลา 

5. ควรทำปายบอกทางสถานท่ีจัดกิจกรรมใหชัดเจน 
6. ควรมีรถใหบริการรับ-สง สำหรับนักเรียนที่เดินทางมารวมกิจกรรมเอง (กรณีไมมี

ยานพาหนะสวนตัว) 
7. เนื่องจากบางโรงเรียนมีเวลาจำกัดในการเขารวมกิจกรรม โรงเรียนจึงมีความประสงค

จะเยี่ยมชมเพียงบางคณะ/ หนวยงานท่ีสนใจ ทำใหไมสามารถบริหารจัดการการเยี่ยม
ชมคณะ/ หนวยงานไดตามแผน 

8. ควรจัดใหมีฝายปฏิคมสวนกลาง ซึ่งมาจากแตละคณะ/ หนวยงาน โดยทำหนาที่เปน
ไกดนำโรงเรียนไปตามจุดตางๆ เพื ่อควบคุม กำชับเวลาในการทำกิจกรรม และ
ประสานงาน แกไขปญหาเฉพาะหนา 

9. คณะควรเพิ่มกิจกรรมประเภทการจัดอบรม หรือจัดการแขงขันตาง ๆ เนื่องจากเปน
กิจกรรมท่ีนักเรียนใหความสนใจเขารวม 

10. คณะควรเปดร ับสมัครนักเร ียนเขาเปนนิส ิตใหม ในชวงที ่ม ีการจัดก ิจกรรม  
Open House ดวย 

11. ควรกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม Open House ไวลวงหนา เพื่อจะไดวางแผนใน
การจัดหานิสิตชวยงาน 

12. ในชวงที ่มีการจัด Open House มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรม 
เพ่ือเผยแพรขาวสารสูสาธารณชน 

13. คณะ/ หนวยงาน ควรเนนการสื ่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมเดนๆ ของตนเอง 
เพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมาย 

14. ควรเนนการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรม Open House และการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหเห็นเปนภาพรวมของงานทักษิณวิชาการ 
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นอกจากนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
ไดรายงานขอมูลการจัดงานเกษตรแฟร ประจำป พ.ศ. 2565 เมื ่อวันที ่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยภาพรวมสำเร็จเรียบรอย มีการจัดเก็บขอมูลผูเขารวมงานทุกวัน  
ประชาชนสวนใหญจะมารวมงานจำนวนมากในวันศุกรตอนเย็น วันเสารและวันอาทิตย จำนวนผูเขารวมงานสูงสุด 
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 จำนวน 32,000 คน สำหรับปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ไดแก การจัดงาน 
อยูในชวงฤดูฝน และเปนการจัดแบบกระทันหัน ทำใหผูประกอบการที่มาจำหนายสินคาไมไดเตรียมตัวลวงหนา  
ซ่ึงคาดวาปถัดไปจะจัดภายหลังงานเกษตรภาคใตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 
   ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ควรจัดใหมีความยิ่งใหญและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สำหรับรูปแบบการจัดงานใหนำไปหารือกันตอไป 
 

มติ รับทราบ  และมอบฝายสื่อสารองคกร รับผิดชอบหลักในการจัดงานเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 

 
   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากคณบดคีณะวิทยาศาสตร 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   โครงการ 5 ทศวรรษ วิทยาศาสตร ม.ทักษิณ 
 
 

    ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ ่มกอตั้งขึ ้นในป พ.ศ.2520  
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเปน 1 ใน 3 คณะดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เริ่มเปดดำเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากลสอดคลองกับความตองการของสังคม พรอมผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที ่มีคุณภาพ  
โดยถายทอด องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสังคม นำไปสูการใชประโยชนและแกไขปญหาชุมชน 
โดยตลอด ท้ังนี้ ในป พ.ศ. 2569 คณะวิทยาศาสตร จะมีอายุครบ 50 ป (5 ทศวรรษ) จึงมีการกำหนดจัดกิจกรรม
เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 5 ทศวรรษ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรใหเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก สานความสัมพันธอันดีและสราง 
ความรักความสามัคคีระหวางศิษยเกาดวยกันและศิษยปจจุบัน และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร อีกทั้งเปนการสราง
เครือขายศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร นำไปสูการเกิดชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใหมี
กิจกรรมตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2565 ถึง ป พ.ศ. 2569 โดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
ตลอดจนภาคีความรวมมือท่ีดีของคณะวิทยาศาสสตร อาทิเชน 

- การจัดตั้งชมรมศิษยเกาคณะวทิยาศาสตร 
- กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “ทานตะวันมินิมาราธอน” 
- กิจกรรมเรลลี่ “เรลลี่พัทลุง-สงขลา วิทยากลมเกลียว” 
- กิจกรรม “ทานตะวันคืนถ่ิน” (งานเลี้ยงสังสรรค การมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน) 
- กองทุนการศึกษาและกองทุนพัฒนาการศึกษา “เพชรทานตะวัน” 
- กิจกรรมบริการวิชาการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม เพ่ือการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน” (50 ป 50 หัวขอ) 
- กิจกรรมทางวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชาติ – นานาชาติ 
- จัดทำคลิปวีดีโอรณรงคในการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร ครบรอบ 

50 ป (50 ป 50 คลิป) 
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- การจำหนายของท่ีระลึก 5 ทศวรรษ วิทยาศาสตร ทักษิณ 
- การระดมทุนเพ่ือจัดสรางซุมโดมบริเวณอาคารวิทยาศาสตร “50ป อนุสรณ 

คณะวิทยาศาสตร” 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 

1.2.3.2  เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
    The 4th International Conference on Mathematics,    
   Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2022) 

 
     ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ
ร ะด ั บน าน าช า ต ิ  The 5 th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial 
Applications (ICoMEIA 2022) ภายใต ความร วมมือระหวาง The Institute of Engineering Mathematics 
(IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ก ับมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ซ ึ ่ ง เป นการประช ุมว ิชาการท ั ่ ว ไป  
มีการนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร วิศวกรรม และการประยุกตทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบการประชุม
ออนไลน ระหวางว ันที ่  6 – 7 ตุลาคม 2565 ที ่ผานมา ภายใต ห ัวขอ “Innovation and Creativity to 
Overcome World Pandemic through Mathematics and Engineering Applications” โดยเปนผลงานทาง
สาขาวิชาดานคณิตศาสตร สถิติ และวิศวกรรม ซ่ึงการจัดกิจกรรมนี้ทำให นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และวิศวกร 
ไดร ับองคความรู ใหมอยางกวางขวางในหลากหลายศาสตรทาง คณิตศาสตร สถิติ และการประยุกตทาง
วิศวกรรมศาสตร อีกทั้งมีโอกาสในการรวมวิจัย และสรางเครือขายรวมกันของนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาตอไป ภายใตการดูแลของ อาจารย ดร.สุวิมล จุงจิตร ผูชวยคณบดีฝายบริการ
วิชาการและจัดหารายได รวมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
     การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 203 คน มีผลงานเขารวมจำนวน 
19 ผลงาน โดยแบงเปนดานคณิตศาสตร จำนวน 11 ผลงาน และดานวิศวกรรมศาสตร จำนวน 8 ผลงาน  
อีกทั้งภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ จาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงควิมล เลณบุรี คณะวิทยาศาสตร  
มหาว ิทยาล ัยมห ิดล และ Dr. Yves Gagnon จาก Université de Moncton in Canada ซ ึ ่ งบ ัดน ี ้ก ิจกรรม 
ไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานและไดรับการตอบรับจากผูเขารวม
กิจกรรมเปนอยางดี 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
๑.๒.๔.๑ เรื่อง   ผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือนของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

    ตามที่อธิการบดีไดมอบนโยบายใหกับสถาบันทักษิณคดีศึกษาดำนินการใน  
3 ภารกิจหลัก ในการนี้ จึงรายงานผลการดำนินงานรอบ 4 เดือนของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดังนี้ 

1. ดานวิจัยและวิชาการ โดยการนำงานวิจัยและนวัตกรรม สรางคุณคา มูลคา  
และนำไปใชประโยชน 
1) จัดทำโครงการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและอยูระหวาง

การพิจารณา จำนวน 2 โครงการ 
2) รวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง อว.สำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม จัดสัมมนาวิชาการดาน
ชาติพันธุและจีโนมมนุษยในภาคใตของประเทศไทย 

3) สรางเครือขายความรวมมือ/ขอตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือดำเนิน
ธุรกิจทางวัฒนธรรมในฐานะแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม รวมกับคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูดานวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใตและคาบสมุทร-มลายู ตามสัญญา
ขอตกลง (MOU) ดานศิลปะและวัฒนธรรมคาบสมุทรสยาม-มลายู 

4) สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำและรวมกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
เชน รวมเปนวิทยากร เสวนาหัวขอ ประวัติศาสตรชาติไทย  
ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เปนวิทยาการในการเสวนา
วิชาการ เรื่อง พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยกับสังคม : สงเสริมการเรียนรู 
สูสาธารณชน รวมกิจกรรมแทงหยวกประดับและตกแตงรถบุษบก 
และรถมหรสพในขบวนเชิญอัฐิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท รวมเปน
วิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ สืบสารท สานศิลป ถ่ินโนรา 
และกิจกรรมเผยแพรขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมผานรายการวิทยุ  
และวิทยุโทรทัศน 

  

2. ดานการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย นำมาใชในการพัฒนา
พิพิธภัณฑคติชนวิทยา 
1) นำเทคโนโลยีมาชวยสรางกิจกรรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ สนับสนุน

พิพิธภัณฑมีชีวิต โดยการจัดทำเว็บไซตพิพิธภัณฑคติชนวิทยา ผลิตสื่อ
วีดิทัศนเพื่อการเรียนรูศิลปะและวัมนธรรมเผยแพรผานระบบออนไลน 
จัดทำฐานขอมูลทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ พัฒนาพิพิธภัณฑออนไลน 
โดยรวมกับสำนักคอมพิวเตอร 

 
 



๑๐ 
 

2) จัดทำโครงการพัฒนางานดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาเพื่อเปน
แหลงเรียนรูสูการทองเที่ยวและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยปรับปรุง
หองจัดแสดงในพิพิธภัณฑคติชนวิทยาใหเปนพิพิธภัณฑคติชนวิทยา 
มีชีวิต ใหเปนแหลงเรียนรูที่เขาถึงงาย นาสนใจ จำนวน 4 หอง ไดแก 
หองประวัติศาสตรและชาติพันธุ  หองเครื ่องมือจับสัตว หองผาทอ
พ้ืนเมือง และหองศิลปวัฒนธรรม 

3) สื่อสารมวลชน ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพรความรูดาน
ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือใหสถาบันทักษิณคดีศึกษาเปนท่ีรูจักในวงกวาง 

 

3. ดานการพัฒนาธุรกิจทางวัฒนธรรมเพ่ือการสรางรายได 
1) จัดการโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับการบริการ ไดแก โครงการเสริมสราง

ศักยภาพแหลงเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคา และการเขาถึง
ขอมูลทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานธุรกิจการประชุมสมัมนา
และการทองเท่ียว 

2) การสรางเครือขายความรวมมือ/ขอตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ดำเนินธุรกิจทางวัฒนธรรมในฐานะแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรู 
ทางวัฒนธรรม 

3) สรางความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพดานธุรกิจ การประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

๑.๒.๕.๑ เรื่อง   การรวมงานเกษตรแฟร (30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565) 
 
    สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ นำชุมชนเครือขายจัดบูธ
เผยแพรความรูและผลงานการขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรียในงานเกษตรแฟร มีการจำหนายผลผลิตจากการ
ขับเคลื ่อนของสถาบันฯ สรางรายไดใหชุมชนประมาณ 50,000 บาท และจัดกิจกรรมถายทอดองคความรู 
ปุยอินทรียชีวภาพ ICOFIS ใหกับผูที ่สนใจในงานเกษตรแฟร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยสถาบันฯ รวมกับ
วิทยากรชุมชน สาธิตการผลิตปุยไดจำนวน 500 กิโลกรัม มีผู สนใจรับบริการทั้งหมด 22 คน ไดรับปุยอินทรีย 
ไปทดลองใช ซ่ึงสถาบันฯ จะติดตามผลตอไป 
 

มติ รับทราบ 
 

 
 
 
 



๑๑ 
 

๑.๒.๕.๒ เรื่อง   การเผยแพรผลงานวิจัย 
 

    สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื ่อการศึกษาแบบบูรณาการ เผยแพรผลงานวิจัย 
จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งไดรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ และทุนรายไดมหาวิทยาลัยทักษิณ ในงานมหกรรม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพรอมใชมหาวิทยาลัย TSU Social Innovations Fairs 2022 ระหวางวันท่ี 3-5 ตุลาคม 
2565 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๒) 
 

มติ รับทราบ  
   ๑.๒.๖  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๖.๑ เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
   ในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565 

 
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกำหนดใหมี      
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และไดประกาศผลการประเมินฯ ไปแลวนั้น  
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ          
โดยภาพรวมไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ ๘๙.๐๖  อยูในระดับ A  
  เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนน
ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี ้
 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙  C 
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 
 

คะแนนรายตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 2565 คะแนน 2564 

1 การเปดเผยขอมูล (O1-O33) ทุกสวนงาน  
(ขอมูลจากฝายแผน) 

95.28 100 

2 การปองกันการทุจริต (O34-O43) (ฝายแผนงาน) 93.75 100 
3 การปฏิบัติหนาท่ี (I1-I6)  

(ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 
92.68 86.70 



๑๒ 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 2565 คะแนน 2564 
4 การใชอำนาจ (I13-I18)  

(ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝายนิติการ) 
90.29 83.38 

5 การแกไขปญหาการทุจริต (I25-I30)  
(ฝายแผนงาน ฝายนิติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล หนวยตรวจสอบภายใน) 

88.48 80.34 

6 การใชทรัพยสินของราชการ (I19-I24)  
(ฝายการคลังและทรัพยสิน) 

87.18 77.65 

7 การใชงบประมาณ (I7-I12)   
(ฝายแผนงาน ฝายการคลังและทรัพยสิน หนวยตรวจสอบ
ภายใน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 

85.93 72.70 

8 คุณภาพการดำเนินงาน (E1-E5)  
(งานทะเบียน ฝายการคลังและทรัพยสิน ฝายกิจการนิสิต      
ฝายนิติการ)  (ทุกสวนงาน) ผูรับบริการ 

82.32 87.53 

9 ประสิทธิภาพการส่ือสาร (E6-E10)  
(ฝายสื่อสารองคกร) (ทุกสวนงาน) ผูรับบริการ 

82.17 88.22 

10 การปรับปรุงการทำงาน (E11-E15) (ทุกสวนงาน) 
ผูรับบริการ 

81.31 85.02 

 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีมหาวิทยาลัยตองพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก 

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

1.ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน  
(E11-E15) 

81.31 1. ปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานการใหบริการ 

2. ปรับปรุงข้ันตอนการทำงาน 

3. เปดโอกาสใหผูรับบริการภายนอกมีสวนรวม

ในการปรับปรุงพัฒนา 

2.ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(E6-E10) 

82.17 ควรเพ่ิมชองทางเผยแพรใหประชาชนรับทราบใน
รูปแบบท่ีเขาใจงาย 

3.ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
(E1-E5) 

82.32 ปรับปรุงตามตัวชี้วัดท่ี 8 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
(I7-I12) 

85.93 หนวยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ /กำกับติดตามการใชจาย
งบประมาณ 



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

5.ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
(I19-I24) 

87.18 1.เผยแพรข้ันตอนการขอยืมทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยตามประกาศฯ และสรางระบบการ
กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม – คืน  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
 
   ๑.๒.๗  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

๑.๒.๗.๑ เรื่อง  ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการ งบประมาณเงินรายได  
      กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   

    กองทุนว ิจ ัยมหาวิทยาล ัยทักษิณ ไดออกประกาศทุนสนับสนุนการว ิจัย 
ประเภทตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทำงานวิจัยและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงประชาสัมพันธหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย
ท ักษ ิณ งบประมาณเง ินรายได   กองท ุนว ิจ ัยมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566  
จำนวน 11 ประเภททุน ดังนี้ 
 

ประเภททุน 
กรอกขอมูลพรอมแนบ

ไฟล word, pdf 
สงเอกสารถึง 
สถาบันวิจัยฯ 

๑. ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
๒. ทุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ (flagship) 
๓. ทุนตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 
๔. ทุนตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสูชุมชน สังคม 
๕. ทุนสนับสนุนการพัฒนานวตักรรม และสิ่งประดิษฐ 
๖. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 

ผานระบบ DRMS 
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 

2565 
(เวลา 17.00 น.) 

จำนวน 1 ชุด 
ภายในวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 

2565 เทานั้น 

๗. ทุนวิจัยเรงรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG 

๘. ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองโจทยทาทายฯ 
๙. ทุนวิจัยรวมแหลงทุนภายนอก (Co-funding) 
๑๐. ทุนการขอจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
๑๑. ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 

- ตลอดท้ังป 

 
มติ รับทราบ 

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  
ครั ้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  
ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. หนาท่ี 5   วาระท่ี 1.2.3.1 
เดิม เงินฝากธนาคาร 
เปน เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
2.  หนาท่ี 6 วาระท่ี 1.2.3.1 
     เดิม สถานะเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 
     เปน แหลงเงินท่ีมหาวิทยาลัยนำไปลงทุน 
 
3. หนาท่ี ๙  วาระท่ี ๔.๑  มติการประชุม 

เดิม การวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางภาคเรียน อาจารยผู สอนสามารถ
ออกแบบ หาวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดสมรรถนะจากการ
เรียนในรายวิชานั้น ๆ สำหรับรูปแบบใดจะตองมีการกำหนดหรือระบุไวอยาง
ชัดเจนใน มคอ.๓ 

เปน 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน อาจารยผูสอนสามารถ  
     ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางภาคเรียนในรูปแบบตาง ๆ  
     เพื่อประเมินผลผูเรียนในรายวิชาที่อิงกับสมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรู 
     ท่ีคาดหวังของรายวิชาตามแผนการเรียน มคอ.3 
2.  มหาวิทยาลัยจะไมจัดตารางวันสอบกลางภาคในระบบงานทะเบียนนิสิต  

       ตั้งแตภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 
 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
  - ไมมี – 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  กำหนดกรอบกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 
 
  ตามท่ีกระบวนการรับนิสิตใหม ชั้นปท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2566 จะสิ้นสุดในวันท่ี 16 มิถุนายน 
2566 นั้น ฝายวิชาการ จึงเสนอกรอบกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการเรียนและการสอบ 
๑.๑  ภาคเรียนปกติ รวม ๑๘ สัปดาห ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  ระยะเวลาในการเรียน จำนวน ๑๕ สัปดาห 
 ๑.๑.๒  ระยะเวลาหยุดอานหนังสือเพ่ือเตรียมสอบ จำนวน ๑ สัปดาห 
 ๑.๑.๓ ระยะเวลาการสอบปลายภาค จำนวน ๒ สัปดาห 
๑.๒  ภาคเรียนฤดูรอน รวม ๗ สัปดาห ดังนี ้
 ๑.๒.๑ ระยะเวลาในการเรียน จำนวน ๖ สัปดาห 
 ๑.๒.๒ ระยะเวลาการสอบปลายภาค จำนวน ๑ สัปดาห 

2. วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๒.๑ วันหยุดนักขัตฤกษ จำนวน ๒๕ วัน ตลอดปการศึกษา 
๒.๒ วันหยุดท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๓ วัน คือ วันสารทไทย (เปนวันหยุดประจำ    
      ภาคใตโดยใหนิสิตและบุคลากรถือเปนวันหยุด) วันตรุษจีน (นิสิตไทยเชื้อสายจีน)  
      และวันตรุษอีดิ้ลฟตรี (นิสิตมุสลิม) เปนวันงดการเรียนการสอนโดยไมถือเปน   
      วันหยุดราชการของบุคลากร ยกเวน บุคลากรสังกัดวิทยาเขตสงขลาท่ีถือเปน 
      วันหยุดราชการตามพ้ืนท่ีพิเศษใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๓  วันหยุดพิเศษ ยังไมกำหนดในปฏิทินการศึกษา ซ่ึงตองเปนไปตามมติ ครม. 

3. วันหยุดตามขอ 2.1 และขอ 2.2  กำหนดใหอาจารยผูสอนหาวันเวลาและรูปแบบ 
การสอนชดเชยเองตามความเหมาะสม 

4. กำหนดกรอบกิจกรรในปฏิทินการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 (ดังเอกสารแนบ) 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.๑) 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. วันหยุดราชการพิเศษประจำจังหวัดสงขลา มีจำนวน 3 วัน คือ วันตรุษจีน  
วันตรุษอีดิ้ลฟตรี (วันรายอปอซอ) และวันอิดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) 

2. วันสารทไทย เปนวันหยุดราชการประจำภาคใตเฉพาะป พ.ศ 2564 เพียงปเดียว  
ไมไดเปนวันหยุดตอเนื่องทุกป 

3. วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย ควรสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี  
4. มหาวิทยาลัยควรออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการปองกันและการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการออกเปนลายลักษณ
อักษรและใหบุคลากรถือเปนแนวปฏิบัติใหชัดเจน 

 
 
 



๑๖ 
 

มติ    
1. เห็นชอบกรอบกิจกรรมในปฏิทินการศึกษาประจำปการศึกษา 2566 โดยปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 
2. มอบฝายวิชาการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป    

 
 
 

  ๔.๒  เรื่อง  การเสนอช่ือตัวแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ จำนวน 2 คน เปนคณะกรรมการคุมครอง 
        ขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2565 
ความละเอียดสวนที่ 1 คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอ 4  ใหมีคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้ง ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย    ประธานกรรมการ 

2. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร    รองประธานกรรมการ 

3. คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

4. ตัวแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ จำนวน 2 คน   กรรมการ 

5. รองผูอำนวยการฝายบริหารโรงเรียนสาธิต   กรรมการ 

6. หัวหนาฝายนิติการ      กรรมการ 

7. นายทะเบียนมหาวิทยาลัย     กรรมการ 

8. รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร    กรรมการและเลขานุการ 

ใหอธิการบดีจัดใหมีการเลือกตัวแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ ตามขอ 4 (4) และอธิการบดีแตงตั้ง 
บุคลากรท่ีสังกัดสำนักคอมพิวเตอรเปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

 
ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อตัวแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ จำนวน 2 คน 

ตามขอ 4(4) เปนกรรมการ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2) 
 
มติ  
เห็นชอบใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

เปนตัวแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ ตามขอ 4 (4) ในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไมมี – 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.5๐  น. 
 
 

 
      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 
                    ผูชวยเลขานุการ   
                 ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 
           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

  
 
 
  


