
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          
      (รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง...รักษาการแทน) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา...รักษาการแทน) 
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง      

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์...รักษาการแทน) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๘. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(อาจารย์ ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี)  
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์      
(อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล...ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
(อาจารย์ ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ...รักษาการแทน) 

๑๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ) 
๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 
๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล..รักษาการแทน) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๕. เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจอ่ืน  
      (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์...รักษาการแทน) 
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ติดภารกิจอ่ืน    

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
 
 
 



 ๓

๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน   ติดภารกิจอ่ืน   
      (อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา   ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์...รักษาการแทน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
๒. นางจันทิมา  คงคาลัย   หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
๓. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรัตน์  นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

๑.๑.๑   เรื่อง  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
   
          รัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัย จะต้องศึกษาและกําหนดทิศทางการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  
 

       ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติ ควรมีการหารือร่วมกันด้านการเพ่ิมหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนทางด้านสาธารณสุข เพ่ือจะได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ีต้องการของประเทศต่อไป 
 

มติ รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกท่ีประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๑.๒.๑.๑   เรื่อง  สถิติการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ ภาคปกติ  
                     ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

 ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ส่วนงานวิชาการ ดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
๑๗ โครงการ (โครงการรับรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒) และอยู่ระหว่างการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
และชําระเงินค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้า จํานวน ๓ โครงการ (โครงการรอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกัน) 

     ผลการรับนิสิต มีผู้ยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House และชําระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนรับล่วงหน้า ในรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ รวม ๑,๘๔๔ คน จํานวนผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี ๓ จํานวน ๘๖๘ คน 
และผู้ผ่านการคัดเลือก (รอยืนยันสิทธ์ิระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
(เพ่ิมเติม) จํานวน ๒๐ คน จาก ๕ สาขาวิชา รวมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี ๓ ท้ังสิ้น ๘๘๘ คน ดังน้ี 
 

คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ
ท้ังหมด 

จํานวนผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ

รอบที่ ๑ และ
รอบที่ ๒ 

ร้อยละของผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ และ
รอบ ๒ ต่อ
แผนรับ 

ผู้ผ่าน
สัมภาษณ์
รอบ ๓ 

จํานวนผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ รอบ 
๒ และผู้ผ่าน
สัมภาษณ์รอบ 

๓ 

ร้อยละของผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ และ
รอบ ๒ และ

ผู้ผ่าน
สัมภาษณ์
รอบ ๓ ต่อ
แผนรับ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ๓,๒๔๐ ๑,๘๔๔ ๕๖.๙๑ ๘๘๘ ๒,๗๓๒ ๘๔.๓๒ 
- วิทยาเขตสงขลา ๒,๑๓๕ ๑,๓๖๒ ๖๓.๗๙ ๗๓๔ ๒,๐๙๖ ๙๘.๑๗ 
- วิทยาเขตพัทลุง ๑,๑๐๕ ๔๘๒ ๔๓.๖๒ ๑๕๔ ๖๓๖ ๕๗.๕๖ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๕๓๕ ๓๓๘ ๕๖.๘๑ ๒๕๓ ๕๙๑ ๙๙.๓๓ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๕๕๐ ๓๓๓ ๖๐.๕๕ ๗๑ ๔๐๔ ๗๓.๔๕ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๙๐ ๑๓๒ ๖๙.๔๗ ๙ ๑๔๑ ๗๔.๒๑ 
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

๕๐๐ ๒๖๕ ๕๓.๐๐ ๒๐๒ ๔๖๗ ๙๓.๔๐ 

คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) ๓๐๐ ๒๙๔ ๙๘.๐๐ ๑๙๙ ๔๙๓ ๑๖๔.๓๓ 
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) ๑๐๐ ๓๒ ๓๒.๐๐ ๓๑ ๖๓ ๖๓.๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๔๙๐ ๑๑๗ ๒๓.๘๘ ๕๓ ๑๗๐ ๓๔.๖๙ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน 

๑๖๐ ๖๘ ๔๒.๕๐ ๘ ๗๖ ๔๗.๕๐ 



 ๕

คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ
ท้ังหมด 

จํานวนผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ

รอบที่ ๑ และ
รอบที่ ๒ 

ร้อยละของผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ และ
รอบ ๒ ต่อ
แผนรับ 

ผู้ผ่าน
สัมภาษณ์
รอบ ๓ 

จํานวนผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ รอบ 
๒ และผู้ผ่าน
สัมภาษณ์รอบ 

๓ 

ร้อยละของผู้
จ่ายเงินค่า
ยืนยันสิทธ์ิ
รอบ ๑ และ
รอบ ๒ และ

ผู้ผ่าน
สัมภาษณ์
รอบ ๓ ต่อ
แผนรับ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการ
กีฬา 

๒๑๕ ๑๗๓ ๘๐.๔๗ ๕๖ ๒๒๙ ๑๐๖.๕๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๐ ๔๐ ๕๐.๐๐ ๒ ๔๒ ๕๒.๕๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๖๐ ๕๒ ๘๖.๖๗ ๔ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
 
หมายเหตุ 
*รวมผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (เพ่ิมเติม) จํานวน ๒๐ คน จาก ๕ สาขาวิชา โดยผู้ผ่าน
การคัดเลือกจะเข้ายืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๑.๒   เรื่อง  รายงานผลการติดตามการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา 
                           ภายใน องค์ประกอบท่ี ๑ (การกํากับมาตรฐาน) ณ วันท่ี ๑๒  
      มิถุนายน ๒๕๖๑  
 

    การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มี
มาตรฐานตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา 

 
 
 
 



 ๖

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรท่ีเปิดสอน จํานวน ๙๔ หลักสูตร 
จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๐  หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑  หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน ๖ หลักสูตร พบว่ามีหลักสูตรได้มาตรฐาน 
จํานวน ๗๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๒ และไม่ได้มาตรฐาน จํานวน ๒๐ หลักสูตร โดยจําแนกเป็นหลักสูตร
ปิดจํานวน ๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๑ หลักสูตรที่ปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ๕ หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ และหลักสูตรท่ีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ จํานวน ๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ 
 

สรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นการดําเนินการ จํานวนหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
๑. หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ๗๔ ๗๘.๗๒ 
๒. หลักสูตรปิด (นิสิตค้าง) ๘ ๘.๕๑ 
๓. หลักสูตรท่ีปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ๕ ๕.๓๒ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๗ ๗.๔๕ 

รวม ๙๔ ๑๐๐ 
 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามระดับการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร 
 

ส่วนงานวิชาการ 
จํานวน
หลักสูตร 

หลักสูตร
ปิด 

คงเหลือ
หลักสูตร
ท้ังหมด 

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๕ ๐ ๕ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ 
คณะนิติศาสตร์ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๗ ๒ ๑๕ ๑๓ ๗๖.๔๗ ๔ ๒๓.๕๓ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๕ ๐ ๕ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑ ๑๙ ๑๖ ๘๐.๐๐ ๔ ๒๐.๐๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔ ๐ ๔ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ๐ ๕ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
คณะศึกษาศาสตร์ ๒๕ ๑ ๒๔ ๑๙ ๗๖.๐๐ ๖ ๒๔.๐๐ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๗ ๑ ๖ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ๔ ๓ ๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ 
วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๙๔ ๘ ๘๖ ๗๔ ๗๘.๗๒ ๒๐ ๒๑.๒๘ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 



 ๗

  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การแก้ไขปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะยาว 
จะต้องฝึกพัฒนาคนให้มีความพร้อมในเรื่องผลงานวิชาการต่าง ๆ เพ่ือรองรับปัญหาอาจารย์มีไม่เพียงพอ 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๑.๓   เรื่อง  สรุปจํานวนนิสิตสหกิจศึกษา และผลการประกวดโครงงานนิสิต 
                            สหกิจศึกษานานาชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

  สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยให้นิสิตจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน 
โดยเปรียบเสมือนเป็นพนักงานคนหน่ึงของสถานประกอบการ ท้ังน้ีการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
จากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการน้ัน ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นระยะ ๆ  
ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาน้ีได้รับความนิยมจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก 

  มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยหน่ึงท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาข้ึนในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล มีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน 

  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จํานวน ๕๒๘ คน  
๑๖ หลักสูตร และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จํานวน ๒๗ คน ดังน้ี 
 

สรุปจํานวนนิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ลําดับ คณะ หลักสูตร 
รายวิชา จํานวน

นิสิตสหกิจ
ศึกษา (คน) 

จํานวน
องค์กรผู้ใช้
บัณฑิต บังคับ เลือก 

๑ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  * ๒ ๑ 
หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม  * ๒ ๒ 
หลักสูตรสถิติ  * ๒ ๑ 

๒ คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

หลักสูตรพืชศาสตร์  * ๒ ๒ 
หลักสูตรสัตวศาสตร์  * ๖ ๔ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

 * ๘ ๕ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการ
พัฒนาชุมชน 

 * ๗ ๓ 

๓ คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
สุขภาพส่ิงแวดล้อม 

 * ๕ ๕ 



 ๘

ลําดับ คณะ หลักสูตร 
รายวิชา จํานวน

นิสิตสหกิจ
ศึกษา (คน) 

จํานวน
องค์กรผู้ใช้
บัณฑิต บังคับ เลือก 

๔ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น  * ๘๗ ๖๙ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  * ๖๕ ๓๓ 
หลักสูตรภาษาจีน  * ๖๕ ๓๔ 
หลักสูตรภาษามาลายู  * ๒๖ ๑๒ 
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์  * ๔๔ ๓๖ 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์  * ๒๓ ๑๔ 

๕. คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ  * ๑๔๑ ๙๒ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  * ๒ ๒ 

รวม ๑๖ หลักสูตร  * ๔๘๗ ๓๑๑ 
 

สรุปจํานวนนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ลําดับ คณะ หลักสูตร 
รายวิชา จํานวน

นิสิตสหกิจ
ศึกษา (คน) 

จํานวน
องค์กรผู้ใช้
บัณฑิต บังคับ เลือก 

๑ คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

หลักสูตรพืชศาสตร์ (ประเทศมาเลเซีย)  * ๒ ๑ 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรภาษาจีน (ประเทศจีน)  * ๘ ๓ 
หลักสูตรปกครองท้องถิ่น  
(ประเทศมาเลเซีย) 

 * ๒ ๑ 

หลักสูตรภาษามาลายู 
(ประเทศมาเลเซีย) 

 * ๑๔ ๕ 

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(ประเทศมาเลเซีย) 

 * ๑ ๑ 

รวม ๕ หลักสูตร   ๒๗ ๑๑ 
 
 

ท้ังน้ีโครงการสหกิจศึกษาได้กําหนดให้นิสิตท่ีไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องทําโครงงานสหกิจศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาข้ึนในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้า
ประกวดท้ังหมด ๘๓ โครงงาน ประกอบด้วย 

๑. ประเภทนิสิตสหกจิศึกษานานาชาติดีเด่น ภาคบรรยาย  จํานวน ๓ โครงงาน 
๒. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ภาคโปสเตอร์  จํานวน ๒๒ โครงงาน 
๓. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย  จํานวน ๑๐ โครงงาน 



 ๙

๔. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ จํานวน ๙ โครงงาน 
๕. ประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย จํานวน ๒๐ โครงงาน 
๖. ประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์ จํานวน ๑๒ โครงงาน 
๗. ประเภทนวัตกรรม จํานวน ๗ โครงงาน 

 
จากการเก็บข้อมูลนิสิตท่ีจบการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

จํานวน ๔๘๗ คน มีนิสิตท่ีได้งานทําทันทีหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ดังน้ี 
- ได้งานทําแล้วในสถานประกอบการท่ีได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา  จํานวน ๕๕ คน 
- ได้งานทําแล้วในสถานประกอบการอ่ืน  จํานวน ๒๓ คน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๓) 

 
มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๑.๔   เรื่อง  รายงานสถานะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีถึงรอบระยะเวลา 
 การปรับปรุงหลักสูตร ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
     ตามท่ีฝ่ายวิชาการ ได้กํากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง

หลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน มีหลักสูตรท่ีถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสตูร ๒ กรอบเวลา ดังน้ี 
๑. กรอบเวลาของหลักสูตรท่ีเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ท่ีต้องปรับปรุงให้แล้ว 

เสร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  จํานวน ๕ หลักสูตร 
๑.๑  รายช่ือหลักสูตรท่ีเลยะระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จ    
       ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้พร้อมใช้ทัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
       จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 
 

คณะ หลักสูตร หมายเหตุ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ 
(สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) 

รอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 
 



 ๑๐ 

๑.๒  รายช่ือหลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
       เพ่ือให้พร้อมใช้ทัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔ หลักสูตร คือ 
 

คณะ หลักสูตร หมายเหตุ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วัฒนธรรมศึกษา 
รอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 

รอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 

รอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

รอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๒. รายช่ือหลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

เพ่ือให้พร้อมใช้ทัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔ หลักสูตร อยู่ระหว่างการดําเนินการของส่วนงานวิชาการ  
โดยกําหนดส่งมายังฝ่ายวิชาการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ คือ 

 

คณะ หลักสูตร หมายเหตุ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา
ชุมชน 

ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว 
เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น 

ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว 
เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว 
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ 

ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๔) 



 ๑๑ 

   ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรแก้ไขช่ือหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จากเดิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็น ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ 

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

๑.๒.๒.๑   เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 
 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน  
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลท่ีแสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดทําสติกเกอร์ QR Code ส่งไปยังทุกส่วนงาน เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน 
หรือข้อเสนอแนะ  

 

  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

    ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. ข้อความท่ีระบุใน QR Code ควรเป็นข้อความท่ีสื่อสารได้ชัดเจน เช่น ส่งข้อเสนอแนะ/

ข้อร้องเรียน เป็นต้น 
๒. การจัดการข้อร้องเรียน สามารถดําเนินการได้ในระดับส่วนงาน เพราะหากเก่ียวข้องกับ

ส่วนงานใดก็สามารถดําเนินการได้ทันที  
๓. กรณีคณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นของตนเอง ควรกําหนดแนวปฏิบัติการ

จัดการข้อร้องเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนได้ม่ันใจว่าคําตอบท่ีได้รับ 
จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นเรื่องท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔. ควรมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๕. การจัดการข้อร้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จะทําให้การกํากับติดตามและสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ 

 
 

มติ รับทราบ 
 
 



 ๑๒ 

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑.๒.๓.๑   เรื่อง  สรุปผลการตรวจเย่ียมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

                            เพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดต้ังสถาบันการศึกษา 
   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) 

  
 จากการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดต้ังสถาบันการศึกษาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
กรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแบ่งเป็น ๕ ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านทรัพยากรทางการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือรับรองสถาบันในปีท่ี ๒ ต่อไป ท้ังน้ี ข้อเสนอแนะบางเรื่อง 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

๑.๒.๔.๑   เรื่อง  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
โดยจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ระยะยาว ๒๐ ปี) ซ่ึงกําหนด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ ๕ ด้าน คือ 

๑. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 
๒. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
๓. ความเป็นนานาชาติ 
๔. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
๕. ความม่ันคงทางการเงิน 

 

สําหรับความท้าทายด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริหาร ส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนานาชาติ 
ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดหลัก คือ นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรท่ีเป็นชาวต่างชาติ (Inbound) และนิสิต 
หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีไปทํากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) 

 
 



 ๑๓ 

   งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสู่ความเป็นนานาชาติ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับแผนของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 
   ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า กลยุทธ์และตัวช้ีวัดควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  พ .ศ . ๒๕๖๑  – ๒๕๘๐  และกระบวนการจัดทําแผน  
ควรมีส่วนร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๔.๒   เรื่อง  รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานของสํานักบ่มเพาะ 
                               วิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

 
    สํานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน  ได้ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ในรอบ ๖ เดือนของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑. การดําเนินงานของกลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ ได้มีส่วนเร่งการพัฒนาและ 
สร้างจิตสํานึกของการเป็นผู้ประกอบการ (TSU Startup) ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณ
สนับสนุนท้ังภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณบริการวิชาการ ปี ๒๕๖๑) และงบประมาณภายนอก (งบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  UBI  
และงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง) 

๒. การดําเนินงานของกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี 
- โครงการให้คําปรึกษาด้าน วทน. และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
- โครงการคูปองวิทยาศาสตร์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

(วว.) จํานวน ๔๙ โครงการ จํานวนเงิน ๗.๒ ล้านบาท 
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ร่วมกับ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 
งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

 
 



 ๑๔ 

๓. การดําเนินงานของกลุมภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ 
- การเช่ือมโยงเป็นสมาชิกเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และ

ดําเนินการโครงการท่ีตอบตัวช้ีวัดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- โครงการร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Thailand) โดยมีกิจกรรมย่อย ๒ 
กิจกรรม คือ Startup Education และ Startup League 

๔. โครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน 
- การส่งเสริมมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นธุรกิจได้ 

(Innovation Club by GSB)  
- การประกวดคลิปวิดีโอเน้นการนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ (Smart Start 

Idea by GSB Startup) 
- โครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัย (GSB Startup 

University Model) 
- สิทธิในการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมการจัดต้ัง Demo Company มีกองทุน

สนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัย ๑ ล้านบาท 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๒) 
-  

    ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. คณ าจาร ย์ส่ วน ให ญ่  ยั งไม่ท ราบ ว่าการ ดํ า เนิ น งาน  Startup และ 

อุทยานวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับนิสิตหรือมหาวิทยาลัยอย่างไร  
ควรดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพราะอุทยานวิทยาศาสตร์ 
จะเป็นแหล่งสนับสนุนงบประมาณเชิงวิจัยของอาจารย์เป็นอย่างดี และ
โครงการวิจัยน้ัน จะสามารถต่อยอดในวงการอุตสาหกรรมได้  

๒. สํานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ควรเข้าไปทําความเข้าใจ  
ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับคณะ เพ่ือเป็นช่องทางหน่ึงในการ
ผลักดันให้เรื่องดังกล่าวประสบความสําเร็จ 

 
 

มติ รับทราบ 
 

 
 



 ๑๕ 

 

๑.๒.๕   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑.๒.๕.๑   เร่ือง  ผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
         คร้ังท่ี ๒๘ ประจําปี ๒๕๖๑ 
 
ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทาลัยทักษิณ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก .) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช .)  
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี  ๒๘  ประจําปี  ๒๕๖๑  ภายใต้หัวข้อ  งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ี ม่ันคง ม่ั งคั่ ง และย่ังยืน  
(Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)  ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  ๘ -๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีทาง
วิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัย
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย บัดน้ี กิจกรรมดังกล่าวได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จึงรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว ดังน้ี 

- วิทยากรปาฐกถาพิเศษ คือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม 
ตําแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การสร้างสังคม 
ท่ีม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 

- การนําเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย จํานวน ๑๔๓ ผลงาน ภาคโปสเตอร์ 
จํานวน ๒๔๒ ผลงาน 

- การจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัย จํานวน ๙ หน่วยงาน 
- รายรับจากค่าลงทะเบียน จํานวนเงิน ๘๕๐,๕๐๐ บาท 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านออนไลน์ จํานวน ๙๐๔ คน 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
๑.๒.๖   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

๑.๒.๖.๑   เร่ือง  ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ 
                            ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมูลนิธิรากแก้ว 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณโดยอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 

มูลนิธิรากแก้ว เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมกับอีก ๗ มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค เพ่ือดําเนินการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยพลังนิสิตไปแล้วน้ัน ท้ังน้ี หลังจากได้มีการประชุมร่วมกับ 
มูลนิธิรากแก้วแล้ว ได้มีการดําเนินการต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการ
เพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒. การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน 
(พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ตามคําสั่งท่ี ๒๙๒๘/
๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓. การดําเนินการของคณะกรรมการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการ
เพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ท่ีผ่านมา 
- จัดประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิรากแก้ว ภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี เกี่ยวข้องและชุมชน  เม่ือวันท่ี  ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- ลงพ้ืนท่ีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิรากแก้ว ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย (บ้านพร้าวและดอนประดู่)  

- จัดทําแผนชุมชนในพ้ืนที่ หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๕ ตําบลดอนประดู่ และหมู่ท่ี ๓ 
หมู่ท่ี ๘ ตําบลบ้านพร้าว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยคณะนิติศาสตร์ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูกเกลอ เขา ป่า นา เล เท่ทุ่งยาว ระหว่าง
วันท่ี ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือ
ชุมชน เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 



 ๑๗ 

 
๑.๒.๗   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๗.๑   เร่ือง  กรอบวงเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ  
                                              พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ รับกรอบวงเงินงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาพรวมจํานวน ๑,๔๐๑.๕ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณ ๘๙ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงบประมาณท่ีดิน ก่อสร้าง รายการปีเดียวท้ังหมด 

 
มติ รับทราบ 
 

๑.๒.๘   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๒.๘.๑   เร่ือง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ  

                                              พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑-๓ 
 
        รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑-๓ ดังน้ี 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑ – ๓ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

โครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
การจัดซ้ือ ๖ - ๙ 
การจัดจ้าง ๗ ๑ ๑๖ 

รวม ๓๙ โครงการ ๑๓ ๑ ๒๕ 
 ร้อยละ ๓๓.๓๔ ร้อยละ ๒.๕๖ ร้อยละ ๖๔.๑๐ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี ๑ – ๓ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการจัดหา 
จํานวน
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการท่ีเป็นไปตามแผน 
เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

จัดหาได้ (บาท) ประหยัด  
(เงินเหลือ) (บาท) 

การจัดซ้ือ ๑๕ ๑๕ - ๓๔,๗๙๒,๕๐๐.๐๐ ๒๓,๔๒๘,๑๓๔.๖๙ ๑๑,๓๖๔,๓๖๕.๓๑ 
การจัดจ้าง ๒๔ ๒๔ - ๕๒,๕๔๔,๑๖๘.๘๙ ๔๖,๗๓๘,๖๗๕.๒๓ ๕,๘๐๕,๔๔๓.๖๖ 

รวม ๓๙ ๓๙ - ๘๗,๓๓๖,๖๖๘.๘๙ ๗๐,๑๖๖,๘๐๙.๙๒ ๑๗,๑๖๙,๘๕๘.๙๗ 
 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างไม่ทันตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑-๓ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ลําดับ ส่วนงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ๑ ๑,๔๙๙,๐๐๐ ยกเลิกไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
๒. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๑๓ ๙๔๙,๒๔๓.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๓. สํานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๔. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ๑ ๔,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑ ๘,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๖. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ ๒,๔๔๔,๗๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๗. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ๒ ๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 รวม ๓๐ ๒๒,๑๒๗,๙๔๓.๐๐  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๘.๑) 

 
 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการกําหนดราคากลาง ควรกําหนดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มากที่สุด 
 
มติ รับทราบ และมอบผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 

 
 
 
 



 ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเน่ือง   
  - ไม่มี - 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
๔.๑   เร่ือง   พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

                           วิชาการและส่วนงานอื่น (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) 
 

  ด้วยคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้แก้ไขโดยใช้ข้อความ ข้อ ๓ วรรคหน่ึง โดยใช้ข้อความ ดังน้ี 
“กรณีท่ีมีการจัดต้ังส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืนข้ึนใหม่ หรือในกรณีท่ีมีการสรรหาหัวหน้า
ส่วนงานแล้วแต่ไม่สามารถสรรหาได้  สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่ง
ข้อบั งคับ น้ี  และมีความเหมาะสมให้ ดํ ารงตํ าแหน่งหัวห น้าส่ วนงาน วิชาการหรือ 
หัวหน้าส่วนงานอ่ืนก็ได้” 

๒. มอบอธิการบดีนํา ร่าง ข้อบังคับฯ เสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
 ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์  กาญจนมุกดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอท่ีประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) 



 ๒๐ 

มติ  
๑.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและ

ส่วนงานอ่ืน (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔.๒   เร่ือง   พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

                           เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา  
                           (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้เสนอเรื่องพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
โดยท่ีประชุมมีมติ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในประเด็นค่าตอบแทนผู้สอนหลักท่ีเป็น
อาจารย์ประจํา/อาจารย์สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การจ่าย/วิธีการคํานวณ คือ คํานวณช่ัวโมงภาระงาน
ตามเกณฑ์ข้ันต่ํา ท้ังน้ี มีสิทธ์ิเบิกค่าสอนเกินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท/ช่ัวโมง  
โดยจํานวนช่ัวโมงสอนเกินท่ีเบิกได้สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (คิดค่าภาระงานแบบเฉล่ียตลอดภาค
การศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ประจําในการเข้ามาร่วมสอนในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๘ การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากช่ัวโมงสอนจริง (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) เฉพาะส่วนท่ีเกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
โดยกําหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท ปีการศึกษา
ละไม่เกิน ๓๐ สัปดาห์ และในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๘ เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๐ การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากช่ัวโมงการสอนจริง (ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์) ในภาพรวมท้ังปีการศึกษา เฉพาะส่วนท่ีเกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยกําหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกิน
สูงสุดไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท 

 
 
 



 ๒๑ 

ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากช่ัวโมงสอนจริง (ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์) ในภาพรวมท้ังปีการศึกษา ดังน้ี 

(๑) กรณีคณาจารย์กลุ่มเน้นการสอน  คิดค่าสอนเกินเฉพาะส่วนท่ีเกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(๒) กรณีคณาจารย์กลุ่มเน้นวิจัย       คิดค่าสอนเกินเฉพาะส่วนท่ีเกิน ๗ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

กําหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จํานวนไม่เกิน ๑๕ 
สัปดาห์ ในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท 

 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจําท่ีสอน
ในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  
ไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน
สอนข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

ข้อ ๘  เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๐ การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากช่ัวโมงการสอนจริง (ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์) ในภาพรวมทั้งปีการศึกษา เฉพาะส่วนท่ี ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยกําหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุด 
ไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จํานวนไม่เกิน ๑๕ สัปดาห์ในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท 

ท้ังน้ี การคิดค่าสอนเกิน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้คิดจากช่ัวโมงการสอนจริง 
(ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) มีสิทธ์ิเบิกค่าสอนเกินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท/ช่ัวโมง 
โดยจํานวนช่ัวโมงสอนเกินท่ีเบิกได้สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (คิดค่าภาระงานแบบเฉล่ียตลอดภาค
การศึกษา) 

ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากช่ัวโมงการสอนจริง (ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์) ในภาพรวมท้ังปีการศึกษา ดังน้ี 

(๑) กรณีคณาจารย์กลุ่มเน้นการสอน คิดค่าสอนเกินเฉพาะส่วนท่ีเกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(๒) กรณีคณาจารย์กลุ่มเน้นวิจัย   คิดค่าสอนเกินเฉพาะส่วนท่ีเกิน ๗ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

กําหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จํานวนไม่เกิน ๑๕ สัปดาห์ 
ในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท 
 

ท้ังน้ี การคิดค่าสอนเกินรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้คิดจากช่ัวโมงการสอนจริง 
(ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) มีสิทธ์ิเบิกค่าสอนเกินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท /ช่ัวโมง 
โดยจํานวนช่ัวโมงสอนเกินท่ีเบิกได้สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (คิดค่าภาระงานแบบเฉล่ียตลอดภาค
การศึกษา) 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 
 



 ๒๒ 

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือกับผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือปรับข้อความในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่าของ
คณาจารย์ประจํา (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยึดหลักการท่ีไม่ปรับแก้เกณฑ์ ให้ปรับข้อความ 
ให้ชัดเจนสามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 
 

๔.๓  เรื่อง   พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
                          และวิธีการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
สืบเน่ืองจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงปี 
นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ในการน้ี อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 

มติ มอบคณบดีนํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ และส่งข้อเสนอแนะ/ข้อสรุปผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 
๔.๔  เรื่อง   พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเน่ือง  

                          พ.ศ. ... 
- ค้างพิจารณา – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

๔.๕  เรื่อง   พิจารณาแนวทางการจัดทําแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ  
                         พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละหน่วยงาน 

 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะแผนบูรณาการ

วิจัยและนวัตกรรม โดยกําหนดให้ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณน้ัน จะต้องอยู่ใน 
แผนบูรณาการวิจัยฯ ท่ี วช. ได้กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย ท้ังน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทําโครงการ 
เพ่ือทําความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทําแผนบูรณาการวิจัยฯ ในแต่ละเป้า การระดมสมองของนักวิจัย 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแผนบูรณาการ โดยได้ดําเนินการจัดโครงการแล้ว จํานวน ๓ ครั้ง คือ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามลําดับ จากการจัดโครงการดังกล่าว มีจํานวนแผน
บูรณาการวิจัยท้ังสิ้น จํานวน ๒๓ แผนบูรณาการฯ ประกอบด้วยเป้าท่ี ๑-๔ จํานวน ๖ แผนฯ ๑๑ แผนฯ  
๓ แผนฯ และ ๓ แผนฯ ตามลําดับ แต่ท้ังน้ี ยังมีหลายหน่วยงานท่ียังไม่มีแผนบูรณาการฯ หรือชุดโครงการวิจัย 
ท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงจะต้องมีแนวทางในการผลักดันเพ่ือให้เกิดแผนบูรณาการฯ ในทุกหน่วยงาน 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 
 

  ในการน้ี อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอท่ีประชุม
พิจารณาแนวทางการจัดทําแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละหน่วยงาน 
 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การจัดทําแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จะต้องขอความร่วมมือจากคณบดีในการ
ดําเนินการประสานจัดหาทีมวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แผนมีศักยภาพและบูรณาการ  
ซ่ึงจะต้องหารือร่วมกับนักวิจัยภายในและภายนอกคณะ 

๒. แผนบูรณาการวิจัย จํานวน ๒๓ โครงการ ยังดําเนินการไม่ครบกระบวนการทางกิจกรรม 
(ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยังขาดการดําเนินงานช่วง
ปลายนํ้า 

๓. คณะควรมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการบริหารงานวิจัยของคณะ เพราะในปัจจุบันคณบดี
ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าท่ีควร เน่ืองจากนักวิจัยส่วนใหญ่ จะดําเนินการเอง 

 
มติ การดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ต้องดําเนินการ ๒ รูปแบบ คือ 

- รูปแบบ Bottom Up ควรใช้ฐานของคณะ ชุดโครงการวิจัยต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก  
โดยคณะผู้รับผิดชอบต้องหารือร่วมกับคณะท่ีเกี่ยวข้อง  

- รูปแบบ Top Down ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน และมีการวางแผน จัดทํา
ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานให้คณะอย่างชัดเจน และส่งข้อมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่กําหนด ท้ังน้ี อาจเชิญรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานวิจัยมาจัดทําปฏิทินร่วมกัน 



 ๒๔ 

๔.๖  เรื่อง   พิจารณาการมอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการ 
                         อํานวยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการ 
                         ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการวางกรอบการทํางาน ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ตลอดจน 
อํานวยความสะดวกและดําเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
พร้อมกับได้ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ท่ี  ๒๙๒๘/๒๕๖๐  
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคลื่อนฯ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดดังกล่าวแล้วน้ัน 
ท้ังน้ี ในการดําเนินการขับเคลื่อนมีกรรมการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเสนอโครงการท่ีมีคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือช่วยลดข้ันตอน สร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา เร่ือง 
การมอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการอํานวยการการขับเคลื่อนฯ ให้กับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๖) 
 
มติ เห็นชอบให้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบข้อ ๑ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ

วิชาการเพ่ือชุมชน (พลังนิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๒๙๒๘/
๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 

- วางแผนการดําเนินงาน อนุมัติ ติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณวิชาการเพ่ือชุมชน (พลงันิสิตเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอื่น ๆ  
  - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


