
 
 
 

                       บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๔ 

ที่ อว ๘๒๐๕.๐๙/ว๐๑๑๓                         วันที ่  ๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

เรียน คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย  
 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ไปเมื่อ         
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  ความทราบแล้วนัน้ บัณฑิตวิทยาลัยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมายัง
ท่านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอความกรุณาท่านส่งผลการพิจารณาถึงเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง อนึ่ง กรณีที่เลขานุการไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาจากท่านภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะขออนุญาตถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มี
การแก้ไข    
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                                                               
 

                                                 (อาจารย ์ดร. วัลลภา เชยบัวแกว้) 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที ่14 มกราคม 2564 เวลา 13.10 – 16.30 น. 

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings  
จากห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา  

ไปยังสถานที่ท างานและสถานที่พักของคณะกรรมการฯ 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 

1.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ  
      (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

2.   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     รองประธานกรรมการ  
                (อาจารย์ ดร. วลัลภา  เชยบวัแก้ว) 

3.   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการโดยต าแหน่ง 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม) 

4.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการโดยต าแหน่ง 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี  กระโหมวงศ์) 

5.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการโดยต าแหน่ง                                   
            (อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์...แทน) 

6.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      กรรมการโดยต าแหน่ง 
            (อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์  ปทัมานนท์) 

7.   คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   กรรมการโดยต าแหน่ง 
            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) 

8.   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการโดยต าแหน่ง  
           (อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์) 

9.   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   กรรมการโดยต าแหน่ง  
                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ) 

10.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ                                        กรรมการโดยต าแหน่ง 
                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง...แทน) 

11.  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   กรรมการโดยต าแหน่ง 
                (อาจารย์ ดร. ตัม้ บุญรอด...แทน) 

12.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   กรรมการโดยต าแหน่ง                          
                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สวุรรณวิจิตร) 

13.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   กรรมการโดยต าแหน่ง 
                (อาจารย์ ดร. ววิัฒน์ ฤทธิ์มา...แทน) 

14.  คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการโดยต าแหน่ง  
                (อาจารย์ ดร. จดิาภา พรยิ่ง...แทน) 

15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรยา สิทธิสาร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมศิริ เดชารัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.  รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา นกน้อย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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18.  นายทรงธรรม ธีระกุล     เลขานุการ 
19.  นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุม และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระที ่1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)  

1.1.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามก าหนดการ 2 ครั้ง ส าหรับ
นิสิตที่จบในปีการศึกษา 2561 ในเดือนมีนาคม 2564 และนิสิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน 2564 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองประธาน (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จ านวน 6 เรื่อง ดังนี ้

1.2.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

ตามที่ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ นั้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ของบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ
เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส าหรับ
เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2563 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่ (ระหว่างวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564) ฉบับ
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 2/2563 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ระหว่าง
วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.2.2 การจัดงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 รูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 51th National and International 
Graduate Research Conference, 2020” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ ผ่านการน าเสนอบทความวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาที่หลากหลายใน
รูปแบบบรรยายต่อที่ประชุมวิชาการ นั้น  

บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปผลการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบและรับฟังข้อคิดเห็น  

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ  
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1.2.3 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกส่วนงานมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ า   
ทุกปีการศึกษานั้น  ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 7 เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ (e-SAR) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
ส่วนการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศแล้วเช่นกัน โดยจะได้รายงานผลลัพธ์ในรอบ 12 เดือน 
ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดต่อไป  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

(รอบ 7 เดือน) 
 

ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดทั้ งหมด จ านวน            
42 ตัวชี้วัด สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 7 เดือน ดังนี้  
          1. ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  (เมื่อครบ 12 เดือน) จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.71 

2. ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (เมื่อครบ 12 เดือน) 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.81 เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินงาน จ าแนก ดังนี้  
              2.1 อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน และยังไม่เสร็จสิ้นระยะเวลาการด าเนินงานที่จะต้องรอผลรายงานรอบ 12 
เดือน จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
              2.2 อยู่ในระหว่างรอผลการด าเนินงานที่จะต้องใช้ข้อมูลผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย (14 ตัวชี้วัด) 

3. ตัวชี้วัดที่ต้องให้ความใส่ใจพิเศษเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ 7.1ก-7.2 /7.1ก-9 /7.1ข-1 /7.1ข-2  / 7.2
ก-1 / /7.2ก-2 /7.2ก-2 / 7.2ก-3 /7.2ก-4 / 7.2ก- 6 / 7.3ก-4  /7.3ก-6  /7.3ก-8 /7.3ก-9 /7.4ก-1 (1.1 และ 1.2) / 
7.4 ก-3 (3.1 และ 3.2) / 7.4ก-4 / 7.4ข-1 / 7.4ข-2 / 7.5ก-2 / 7.5ก-3 

 
7.1ก-7.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU05) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
ระดับนานาชาติ(บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.1ก-9 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (TSU07) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.1ข-1 ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.1ข-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร ปร.ด.การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภาคภาษาไทย) (บัณฑิตวิทยาลัย)   
7.2ก-4 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร ปร.ด.
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคภาษาไทย) (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.2ก-6 ระดับความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคภาษาไทย)   
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.3ก-4 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน (บัณฑิตวิทยาลัย)  
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น 
ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ  

 
1.2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 
บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูล ณ วันที่ 4 
มกราคม 2564)  
 

ปริญญาโท 
แผนการเรียน จ านวนคน ระยะเวลาการส าเร็จ

การศึกษาเฉลี่ย 
หมายเหตุ 

แผน ก 25 4 ปี 3 เดือน 1 วัน จบ 1/63 = 23 คน 
แผน ข 2 3 ปี 1 เดือน 1 วัน จบ 2/63 = 2 คน 
รวม 27 4 ปี 1 เดือน  26 วัน  

 
ปริญญาเอก 
แผนการเรียน จ านวนคน ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเฉลี่ย 

แผน ก 3 5 ปี 3 เดือน 1 วัน 
 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 

7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.3ก-9 ดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.4ก-2 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.4ก-3 ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) ให้นิสิตตอบ  
7.4ก-3.1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.4ก-3.2 นิสิตหลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคภาษาไทย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.4ก-4 ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU09) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ) (บัณฑิตวิทยาลัย)  
7.5ก-2 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (SIU05) (บัณฑิตวิทยาลัย) 
7.5ก-3 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งภายนอก (SIU10) (บัณฑิตวิทยาลัย)  
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1.2.5 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 
ล าดับ แหล่ง

ทุน 
ระดับ ช่ือข้อเสนอโครงการวิจัย ช่ือนิสิต ช่ืออาจารย์ที่

ปรึกษา 
สังกัด งบประมาณ 

1 วช. เอก การพัฒนาระบบการผลิตแกส๊
ชีวภาพจากการหมักร่วมน้ า
ทิ้งจากโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มและทะลายปาล์มเปล่า 

นายสิทธิกร 
แซ่หล่อ 

ผศ.ดร.สมพงศ์ 
โอทอง 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

205,200 

2 คปก. เอก การพัฒนา Symbiotic 
Culture of Bacteria and 
Yeast (SCOBY) เพื่อเป็น 
โพรไบโอติกผสมอาหารสตัว์ 
จากพ้ืนฐานเชื้อแบคทีเรียกรด  
แลคติก (Lactic Acid 
Bacteria), บาซิลสั และยีสต์ 
ที่แยกจากมูลสุกรพันธ์ุ
พื้นเมือง 

นส.กิตตยิา 
คงกุล 

ผศ.ดร.มณฑล 
เลิศวรปรีชา 

 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

1,518,000 

3 พวอ. โท การพัฒนาผลิตภณัฑล์ิปสติก
จากน้ ามันร าข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุงเชิงพาณิชย์ 

นส.วิภาวดี   
ว่องสาริการ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ 
ถนนแก้ว 

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ

ชีวภาพ 

276,000 

4 สวทช. โท การพัฒนากระบวนการผลิต
และการเปลีย่นแปลงระหว่าง
การหมักของกะปิปลา ท่ีผลติ
จากปลากะตัก 

นายดลหะรดี 
และต ี

รศ.ดร.สรรพสิทธ์ิ 
กล่อมเกล้า 

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ

ชีวภาพ 

165,000 

 
 
 
 



 
ท าเนียบแหล่งทุนภายนอกที่รองรับอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

เดือนที่ประกาศ 
การสนับสนุนทุน 

ชื่อทุน หน่วยงาน สาขา 
 

เงื่อนไข 

เม.ย. ทุกปี ทุนวิจัยโครงการ Newton Fund 
Impact Scheme (NFIS)  

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

- Biofuels and Biochemicals  
- Aviation and Logistics  
- Digital ๔) Medical Hub  
- Robotics Next-Generation  
- Automotives  
- Smart Electronics  
- Affluent, Medical and Wellness 
Tourism  
- Agriculture and Biotechnology  
- Food for the Future 

เสนอ  proposal  ปิดรับสมัคร เดือน มิย. 

ธ.ค. ทุกปี ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษาต่างๆ  
 

ส านั ก งาน การวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) 
 
 

- วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
- เกษตรศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

เปิดรับสมัครประมาณเดือน ธค. ของ ทุกปี 
และประกาศผลประมาณเดือน กพ. 

ม.ค. – ก.พ. ทุกปี ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

ส านักงาน คณะ
กรรมการสงเสริม 
วิทยาศาสตร  
วิจัยและนวัตกรรม 

- การวิจัยทุกสาขาที่สนับสนุนเพ่ืออุตสาหกรรม ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง
ข้อเสนอโครงการ (ที่ มี ความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรม) พร้อมเสนอชื่อนิสิต ปิดรับ
สมัครกลางเดือน ก.พ. และประกาศผลปลาย
เดือน พ.ค. 

ม.ค. – เม.ย. ทุกปี ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- อุตสาหกรรม 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- ศิลปกรรม  
- สิ่งแวดล้อม  

เปิดรับสมัคร ม.ค. – เม.ย. และประกาศผล
ประมาณกลางเดือน ก.ค. 
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ท าเนียบแหล่งทุนภายนอกที่รองรับอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยทกัษิณ (ต่อ)

เดือนที่ประกาศ 
การสนับสนุนทุน 

ชื่อทุน หน่วยงาน สาขา 
 

เงื่อนไข 

พ.ย. ทุกปี  ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู   
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

- ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เปิดรับสมัคร พ.ย. - ก.พ. และประกาศผล
ประมาณปลายเดือน พ.ค. 

มี.ค. ทุกปี ทุนครูคืนถ่ิน 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

- ทุกศาสตร์ โดยคัดเลือกนิสิตที่มีความประสงค์
จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด  

เปิดรับสมัครประมาณ มี.ค. และประกาศผล
ประมาณปลายเดือน เม.ย 

ก.พ. ทุกปี โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ืออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอบต.) ป.บัณฑิต 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- เลือกบุคคลที่จะรับสมัครเป็นคนที่ภูมิล าเนา
อยู่ในเขตจังหวัดชายแดนใต้ 

เปิดรับสมัครประมาณ ก.พ. และประกาศผล
ประมาณปลายเดือน เม.ย 

พ.ย. - ม.ค. ทุกปี ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

โดยศูนย์พัฒนา
การศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ 

- สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหรือสาขาวิชา 
ขาดแคลนของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เปิดรับสมัคร พ.ย. - ม.ค. และประกาศผล
ประมาณเดือน พ.ค. 
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1.2.6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ตัวชี้วัดหลัก TSU05 (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดหลัก TSU05 (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป สรุป ดังนี้  
 
สรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดหลัก 
TSU05 (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด คะแนน  
ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (30%) 24.30 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (30%) 28.30 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (40%) 23.64 

รวม (100%) 76.24 
 
ตัวชี้วดัที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ได้คะแนนไม่เกิน 85.00) 

ล าดับ ตัวช้ีวัดในแต่หัวข้อการประเมิน คะแนน  
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6-E10) 75.00 
2 การเปิดเผยข้อมูล (O1-O33) 59.10 
3 การป้องกันการทุจริต (O34-O43) 

 
      ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง SC216 อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา บัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ขอ
ความอนุเคราะห์หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม) และนักตรวจสอบภายในช านาญการ 
(นางสาวผกามาศ ครุธามาศ) มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการประเมิน ITA ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมบุคลากรเตรียมแผน
เพ่ือปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว  

ความเห็นและมติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จ านวน 2 
เร่ือง ดังนี้  

1.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บพิจารณาเก็บข้อมูลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
ระลอกใหม่ ประจ าภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 

ตามที่ปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประเทศ
ไทยมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก นั้น บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในการด าเนินการเก็บข้อมูลในการท าดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประจ าภาค
เรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเก็บข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ระลอกใหม ่ประจ าภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน้าที่ดังนี้  

 



 

- 9 - 
 

1) พิจารณารายละเอียด วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูลในการท าดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม ่กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสุ่มเสี่ยง 

2) เสนอความคิดเห็นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นควรอนุญาตหรือเสนอ
ทางเลือกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม ่

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น  
ความเห็นและมติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3.2 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 โดยการสอบรูปแบบออนไลน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 
เนื่องจากการสอบครั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดให้การ
สอบเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (รูปแบบเดียวกันกับที่เคยใช้สอบในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ครั้งแรก) สรุปจ านวนผู้สมัครสอบ ดังนี้   

 

วัน เดือนปี การสอบ ระดับ จ านวน (คน) 
อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ประมวลความรู้หมวดวิชาพ้ืนฐาน ปริญญาโท - 

วัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก 9 
อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ประมวลความรู้หมวดวิชาเอก ปริญญาโท 17 

รวม 26 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น 
ความเห็นและมติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ (กรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
- ไม่มี - 

 

1.5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบจากเลขานุการมีจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 เลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.5.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 
 

เรื่องที่ ประเด็น ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติ 
1 การปรับแผนปฏิบัติการบัณฑิต

วิทยาลัย    ปีการศึกษา 2563 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563  ตามความเห็นชอบ
ของที่ประชุม และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

2 การขอยกเว้นเงื่อนไขในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานเพ่ือส าเร็จการศึกษา
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการแจ้งเกี่ยวกับการศึกษาของนิสิต 2 ราย ที่ได้รับทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตาม
เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
(1 ราย มีหลักฐานการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์การรับทุนแล้ว ส่วน
อีก 1 ราย อยู่ในระหว่างรอผลการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ตามเกณฑ์การรับทุน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ได้ท าสัญญากับบัณฑิต
วิทยาลัย  ในการด าเนินการให้นิสิตผู้ได้รับทุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับทุนภายในระยะ เวลาที่ก าหนดต่อไป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
ความเห็นและมติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
ตามที่ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ในฐานะรองประธานฯ ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ท่านละไม่เกิน 1 ชื่อ ตามแบบเสนอชื่อผ่านช่องทาง QR-Code ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาเสนอรายชื่อต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้รับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ภายในเวลาที่ก าหนดจะขออนุญาตถือว่าท่าน ไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อดังกล่าว นั้น   

เมื่อครบระยะเวลาการเสนอชื่อที่ก าหนดแล้ว ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมข้อมูลการเสนอรายชื่อ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ เพ่ือพิจารณา 
โดยได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีความถี่สูงสุดเพียง 1 ชื่อ ไปยังประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในเวลาที่ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นและมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อ 
รวมทั้งวิธีการในการพิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอมาเพ่ือให้ได้จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้   

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อ   
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้คนละจ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อด้วย   

2. ทั้งนี้ ให้ส่งแบบเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกถึงเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย หรือส่งทางอีเมล์ Email : t_songtham@hotmail.com (ยืนยันการส่งทางโทรศัพท์ภายในหมายเลข 
7552 หรือหมายเลข 086-9657381) ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 อนึ่ง กรณีที่เลขานุการฯ ไม่ได้รับรายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะ เวลาที่ก าหนด 
จะขออนุญาตถือว่าไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อดังกล่าว 

3. ให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและสรุปรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจากการเสนอของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ และรอง
ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารายชื่อซึ่งมีความถี่สูงสุด 2 ล าดับแรก เพ่ือเสนอไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป   

กรณีที่รายชื่อมีความถี่สูงสุดเท่ากันเกิน 2 ชื่อ ให้เลขานุการฯ แจ้งเวียนรายชื่อที่มีความถี่
เท่ากันดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงคะแนนให้เหลือเพียง 2 ชื่อ เพ่ือเสนอไปยัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
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วาระที่ 2 ผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 
5/2563 วันพฤหัสบดีที ่12 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 
วาระที่ 3 เรื่องนโยบาย/สืบเรื่อง 

- ไม่มี - 
 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2564 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับการด าเนินงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ความเห็นและมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังประเด็น
ต่อไปนี้  

 
เห็นชอบ แก้ไขก่อนด าเนินการขั้นถัดไป 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

โครงสร้างหลักสูตร ตัด 2.2.3  กรณีปริญญาตรีควบปริญญาโท  
ทิศทางของหลักสูตรตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยและการ
จัดการบัณฑิตศึกษา 

- 

เสนอ ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลั งงาน หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564 ต่ อ
คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ (ประชุมวันที่ 20 มค 2564) 

ด าเนินการควบคู่ ไปกับการแก้ไขหลักสูตรจากมติ      
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. พิจารณาความเหมาะสมของการเทียบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 กรณีที่ 3 “การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือ ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง” ทั้งเชิงปริมาณของงานและ
กระบวนการการเทียบประสบการณ ์
2. การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ควรมี Sub PLO เท่าที่จ าเป็นอัน
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ  
3. ทบทวนตารางที่ 1.3 และความเชื่อมโยงกับตารางอ่ืนๆ 
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4.2 ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2564 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับการด าเนินงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ความเห็นและมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังประเด็นต่อไปนี้   

 

เห็นชอบ แก้ไขก่อนด าเนินการขั้นถัดไป 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

- 

ทิศทางของหลักสูตรตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยและการ
จัดการบัณฑิตศึกษา 

เขียนให้แตกต่างกับปริญญาโท  

เสนอ ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการคณะ
วิทยาศาสตร์ (ประชุมวันที่ 20 มกราคม 2564) 

ด าเนิ นการควบคู่ ไปกับการแก้ ไขหลักสู ตรจาก        
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การเขียน PLOs ควรมีความแตกต่างจากระดับปริญญาโท โดยเพ่ิมความเข้มข้นเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น 
2. ปรับการเขียนภาษาอังกฤษของค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
3. การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ควรมี Sub PLO เท่าที่จ าเป็นอัน
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ  
4. รายวิชาสัมมนา ควรให้มีความต่อเนื่องจากระดับปริญญาโท  
5. ทบทวนตารางที่ 1.3 และความเชื่อมโยงกับตารางอ่ืนๆ 

ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้มีมติออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อควรทราบในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณจากส่วนงานวิชาการ ดังนี้  

“3.1.5 ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ด าเนินการเชิญประชุมคณะกรรมการส่วนงานเพื่อ
พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวนส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานได้
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ   ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ตามมติของที่ประชุมโดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ 
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ และเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมต่อต าแหน่ง (ตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติที่
ก าหนด)”  โดยเสนอไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 ทางอีเมล์ Email : tsu_spa@tsu.ac.th และยืนยันการส่งไปยังโทรศัพท์ภายในหมายเลข 7501 
หรือหมายเลข 084-2577433 นั้น   
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4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย
จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

1. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้คนละจ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ  

2. หากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 
1 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คนละจ านวนไม่เกิน 2  ชื่อ โดยส่ง
แบบเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกถึงเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  อนึ่ง 
กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะขออนุญาตถือว่าไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อดังกล่าว 

3. ขอหารือวิธีการในการพิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอมา
เพ่ือให้ได้จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ทั้งนี้ โดยหลักการในการเสนอรายชื่อของผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ผ่านมาจะพิจารณาจากความถี่ในการเสนอชื่อ เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีความถี่สูงสุดไปยัง
ประธานกรรมการสรรหาฯ ต่อไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ความเห็นและมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อ รวมทั้งวิธีการในการพิจารณา
รายชื่อที่คณะ กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอมาเพ่ือให้ได้จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้   

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ได้คนละจ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อด้วย   

2. ทั้งนี้ ให้ส่งแบบเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกถึงเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ส่งทางอีเมล์ Email : t_songtham@hotmail.com (ยืนยันการส่งทางโทรศัพท์ภายในหมายเลข 7552 หรือหมายเลข 086-
9657381) ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 อนึ่ง กรณีที่เลขานุการฯ ไม่ได้รับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะ เวลาที่ก าหนด จะขออนุญาตถือว่าไม่ประสงค์จะเสนอ
รายชื่อดังกล่าว 

3. ให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและสรุปรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจากการเสนอของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ และรองประธานคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันพิจารณารายชื่อซึ่งมีความถี่สูงสุด 2 ล าดับแรก เพ่ือเสนอไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป   

กรณีที่รายชื่อมีความถี่สูงสุดเท่ากันเกิน 2 ชื่อ ให้เลขานุการฯ แจ้งเวียนรายชื่อที่มีความถี่
เท่ากันดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงคะแนนให้เหลือเพียง 2 ชื่อ เพ่ือเสนอไปยัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
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วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  
5.1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เพ่ือให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสแสดงบทบาทหน้าที่ตามข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้คณะกรรมการแสดงทัศนะต่าง ๆ ที่ยัง
ไม่ปรากฏในวาระการประชุมอย่างอิสระเพ่ือน าสู่การพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  

ความเห็นและมติที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. มอบบัณฑิตวิทยาลัย เสนอกลไกการควบคุมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระยะเวลา

ส าเร็จการศึกษา 
2. การลงนามค ารับรอง ควรเป็นเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา 
3. การขยายเวลาในการศึกษาต่อ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีเหตุผลที่ชัดเจน ไม่เพียงแต่

อ้างอิงถึงสถานการณ์โควิดเท่านั้น และควรผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา/ประธานฯหลักสูตรและคณะ    
ที่สังกัด ด้วย 

 
5.2  การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564  

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย          
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564  

ความเห็นและมติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564   

 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 

 
 
 
 
 

                       
 

(นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์) 
นักวิชาการช านาญการ 

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
 

 (นายทรงธรรม  ธีระกุล) 
  นักวิชาการช านาญการพิเศษ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

   
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม)                       (อาจารย์ ดร. วลัลภา เชยบัวแก้ว) 
                    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
               ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม                                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 



 
 

 
 
 
 

แบบแจ้งผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
๑. ชื่อ – สกุล คณะกรรมการ……………………………………………………………………………………..……………………………..    
๒. ผลการพิจารณา   
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม โดย  

     [    ]  ไม่มีการแก้ไข 
     [    ]  มีข้อแก้ไขดังนี้     
     ๑.  หน้าที่……บรรทัดที่……ข้อความ…………………………………………………...………………….………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แก้ไขเป็น……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒.  หน้าที่……บรรทัดที่……ข้อความ…………………………………………………...………………….………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แก้ไขเป็น……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒.๒  [    ]  ไม่รับรองรายงานการประชุม เพราะ……………………………………………………… 
 
 
 

                                                       ลงชื่อ………………………………………………… 
                                                          [……………………………………..………….] 
                                                        วันที่……..เดือน……………………พ.ศ. ……. 

 
 
 

ขอความกรุณาส่งผลการพิจารณาถึงส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
ภายในวันจนัทร์ที ่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง     

กรณีที่ท่านตอบรับทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อ หมายเลขภายใน ๗๕๕๔   
 
 

 


