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เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) 

- ไม่มี – 
 

1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองประธาน (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.2.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563      
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข ข้อ 11.5 ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ทําและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559  โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562  
เป็นต้นไป รวมทั้งมอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป     

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 
17 ธันวาคม 2559 และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปแล้ว 

ความเหน็และมติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.2.2  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม   
คํารับรองการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 2562 

ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้เริ่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เต็มรูปแบบและได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองแล้วเสร็จ และได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 
2562 แล้วเสร็จเช่นกัน ทั้งสองรายการได้รายงานผ่านระบบสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว สรุปดังนี้  
 

(1) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวดที ่ คะแนน OFI สําคญั 

โครงร่างองค์กร เต็ม ประเมนิ
ตนเอง (%) 

 

หมวด 1 การนําองค์กร 120 30.00 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในช่วงปี 2563 เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบอุดมศึกษา 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพและนําไปปรับแผนฯ 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้รองรับการ
ตัดสินใจทางการบริหารได้มากขึ้น 
4. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลง
เฉียบพลันและทิศทางมหาวิทยาลัย 
5. ศึกษาความต้องการของผู้เรียนในอนาคตอย่างละเอียด 
6. ทบทวนความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 85 22.35 1. การทําแผนปฏิบัติการรายบุคคลครอบคลุมทุกภารกิจที่
รับผิดชอบ 
2. แผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
3. การคาดการณ์ผลการดําเนินงานเทียบกับคู่แข่ง 

หมวด 3 ลูกค้า 85 24.70 1. การรวบรวมสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สาเหตุว่าทําไมผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนจึงเลือกไปเรียนที่สถาบันอื่น 
2. กระบวนการสร้างความยอมรับของสถานประกอบการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย และมีแนวโน้มที่จะส่งบุคคลเข้ามารับการพัฒนา
ในทุกรูปแบบ 
3. การบริหารจัดการเวลาเพื่อให้ทันกับเป้าหมาย 
4. การพัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน 
น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย 
5. การประเมินการรับรู้สารสนเทศของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
6. ความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
และการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

หมวด 4 การวัด       
การวิเคราะหแ์ละ     
การจัดการความรู ้

90 25.00 1. ระบบสารสนเทศ 
2. ระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
    - เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
    - การกําหนดโครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    - วิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
    - การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเทียบกับ
คู่แข่ง 
3. แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  หรือแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ในการดําเนินการทุกระบบและ
กระบวนงาน 
4. แผนและระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ กรณี
เกิดภาวะบริหารความตึงในบทบาทของบุคลกรสายสนับสนุน 
(จากการปรับปรุงฉุกเฉิน 

หมวด 5 บุคลากร 85 17.70 1. การทั้งคุณภาพและปริมาณงาน  
2. สถานที่รองรับการปฏิบัติงานและการให้ บริการ, ห้อง 
Smart Class Room 
3. กระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์กรแบบมีส่วนร่วม 

หมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ 

85 20.00 - 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 63.50 1. ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารและความผูกพันกับ
องค์กรจากลูกค้าทุกกลุ่ม 
2. วิเคราะห์ความมั่นคงด้านการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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OFI สําคญัทีน่ําไปสู่การพฒันา ในปีการศึกษา 2563 
1. การจัดการความตึงในบทบาทของบุคลากร 
2. เร่งการจัดการเรียน หลักสตูรบูรณาการ/non degree 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
4. สถานที่ปฏิบัติงาน และให้บริการ  
5. ระบบปฏิบัติการทุนการศึกษา 
ความเหน็และมติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 (2) รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
          ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน มีตัวช้ีวัดทั้งหมดจํานวน 
41 ตัวช้ีวัด สรุปผลดังนี้  
          1. ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 34 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 82.93 
          2. ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 17.07 
          ตัวช้ีวัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนตัวชี้วัดที่มีค่าแนวโน้ม จํานวน 
12 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด จํานวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัดทั้งหมด 41 100 
การบรรลุเป้าหมาย   
     - บรรลุเปา้หมาย 34 82.93 
     - ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 17.07 
การวิเคราะหแ์นวโน้ม (เฉพาะตัวชี้วัดทีมี่ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 12 100 
     - แนวโน้มสูงขึ้น 6 14.63 
     - แนวโน้มคงที่ 1 2.44 
     - แนวโน้มไม่ชัดเจน (ขึ้นๆ ลงๆ) 2 4.88 
     - แนวโน้มลดลง 3 7.32 
ตัวชี้วัดที่คงทีท่ี่ระดับสูงสุด (เช่น ร้อยละ 100) 5 12.19 
ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแนวโน้ม (ตัวชี้วัดใหม่) 24 58.54 
คะแนนผลการประเมิน ระดับ 3 

 

 

ความเหน็และมติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
- ไม่มี - 
 

1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ (กรรมการโดยตําแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)  
- ไม่มี - 
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1.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการมีจํานวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1.5.1 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563) 
 

เรื่องที ่ ประเดน็ ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติ 
1 การแก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนว

ปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 
2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2559 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การทําและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 
17 ธันวาคม 2559 และแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบัติต่อไปแล้ว 

2 การ เสนอชื่ อผู้ สมควร ดํ า ร งตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามวันเวลาที่กําหนดแล้ว   

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น  
ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 2 ผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  

ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 

วาระที่ 3 เรื่องนโยบาย/สืบเรื่อง 
- ไม่มี - 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดส่งประกาศ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 เรื่อง สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เชิญบุคลกรประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจง
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบพร้อมแจ้งกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ต้ังแต่วันที่          
5 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2563 นั้น  
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สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มีมติเห็น

ควรให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการเสนอชื่อสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยให้สิ้นสุดการเสนอชื่อภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และให้เสนอผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563  

ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของส่วนงาน
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ข้อ 3.1.5 กําหนดว่า “ให้หัวหน้า
ส่วนงานวิชาการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ส่วนงานละไม่เกิน 4 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจําส่วนงานกําหนดโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ  ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการจัดส่งชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติที่ประชุม จํานวนไม่เกิน 4 ชื่อ พร้อมข้อมูลประวัติ 
ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ” 

ความเห็นและมติที่ประชุม  
1.  ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

1) ศาสตราจารย์ ดร.นพ. วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ : ด้านการวิจัย/ด้านการจัดการศึกษา 
2) ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ : ด้านบริหารงานบุคคล/ด้านการบริหารจัดการ 
3) ศาสตราจารย์ ดร. จรัส  สุวรรณมาลา : ด้านบริหารองค์กร/ด้านการจัดการศึกษา 
4) ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ : ด้านการจัดการศึกษา/ด้านการวิจัย 

2. มอบบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

4.2 สรุปการดําเนินงานเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program/ 
Non-Degree Program 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายให้ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นจัดการศึกษาในรูปแบบ       
Pre-Degree Program/ Non-Degree Program เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เสริมทักษะ
ใหม่ (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จําเป็น (Reskill) เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภาพในการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจากหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ และมีความพร้อม
จะจัดการศึกษาฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 พบจํานวน 4 หลักสูตร/สาขาวิชามีความประสงค์จะดําเนินการ  

2. จัดทําแผนการดําเนินงานเตรียมการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree 
Program/ Non-Degree Program ไว้สําหรับปรึกษาหารือและดําเนินการร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นรูปธรรม  

3. เชิญฝ่ายวิชาการและประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program/ Non-Degree Program    
เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เพื่อทําความเข้าใจและร่วมกัน
กําหนดแนวทางดําเนินงานในเรื่องนี้  

4. จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program และ Non-
Degree Program วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่นๆ จะได้
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ต่อไป  
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หลังจากจัดกิจกรรมทั้ง 4 รายการข้างต้น พบว่าทุกหลักสูตรสนใจและมีความพร้อมในการจัด          

Pre-Degree Program และ Non-Degree Program โดยใช้รายวิชาที่อยู่ใน มคอ 2 มาดําเนินการ และสามารถดําเนินการ
ได้ทันทีที่มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกรองรับการจัดการศึกษารูปแบบนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. เห็นชอบให้นํารายวิชาใน มคอ 2 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และรายวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับบัณฑิตศึกษา มาจัดเป็นรายวิชาที่ผู้สนใจทั่วไปมาเรียนได้ในลักษณะ Non Degree 
2. เห็นชอบในหลักการให้นํารายวิชาดังกล่าวมาเทียบเพ่ือเข้าสู่หลักสูตรหากผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีหลักสูตรนั้น ๆ ระบุ (Pre Degree) ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หรือกําลังจะกําหนด 

3. เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ความเห็นและมติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้นํารายวิชาใน มคอ 2 ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และรายวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับบัณฑิตศึกษา มาจัดเป็นรายวิชาที่ผู้สนใจทั่วไปมาเรียนได้ในลักษณะ Non-Degree  
2. เห็นชอบในหลักการให้นํารายวิชาดังกล่าวมาเทียบเพ่ือเข้าสู่หลักสูตรหากผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีหลักสูตรนั้น ๆ ระบุ (Pre-Degree)  
3. ชะลอการเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ฝ่ายวิชาการจัดทําร่าง

ประกาศที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้  
1. แนวทางการเก็บค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ให้ปรึกษาฝ่ายคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
2. กรณีอนุญาตให้มีการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีการทํา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยความ

เหมาะสมของรายวิชาที่เทียบโอนขึ้นกับความเห็นชอบของหลักสูตร  
 

4.3 การจัดงานประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51  
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ โดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้ช่ือว่า “The 1th National 
Graduate Research Conference : NGRC จากนั้นได้มีการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

โดยในการจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 
51th National and International Graduate Research Conference, 2020” ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ทางวิชาการ ผ่านการนําเสนอบทความวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์
ต่อที่ประชุมวิชาการ  

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 51th National and International Graduate Research Conference, 2020”ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและรับฟังความ
คิดเห็น  ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ดังกล่าว สําหรับเป็นข้อมูลในการดําเนินงานต่อไป  
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ความเห็นและมติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ช่วงระยะเวลาในการจัด อาจเป็น 15-18 ธันวาคม 2563 จะแจ้งกําหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง  
2) การกําหนด Theme หากมีความทันสมัยเกินไป ก็ทําให้จํากัดผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงาน เช่น Theme 

ที่เกี่ยวกับ New normal เพราะนักวิจัยบางคนทําผลงานมาระยะหนึ่งแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์ ควรเป็น Theme กว้างๆ 
เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมได้มากยิ่งขึ้น  

3) หากสามารถดําเนินการให้สถาบันวิชาชีพเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมได้ จะทําให้การจัดนําเสนอผลงานมี
คุณค่ามากย่ิงขึ้น  

4) เห็นชอบในหลักการ โดยรอรายละเอียดที่ชัดเจนจากที่ประชุม ทคบร. และ สคบท. อีกครั้ง  
 

4.4 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านสถิติสําหรับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดต้ังคลินิกให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU GRAD CLINIC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นการสร้างระบบการดูแลผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการดูแลที่มี
คุณภาพเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มเปิดคลินิกให้คําปรึกษาฯ ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นั้น   

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นควรขยายงานของ (TSU GRAD CLINIC) ในการให้คําปรึกษาแนะนํา
ด้านสถิติสําหรับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบางรายตามความเห็น
ชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดระยะเวลาในการทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ทั้งนี้ จะคิดภาระงานให้แก่อาจารย์ซึ่งทําหน้าที่ดังกล่าว เทียบเท่ากับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1. วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ กําหนดค่าภาระงานเท่ากับ 12 ช่ัวโมงต่อนิสิตต่อภาคการศึกษา 
2. การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ กําหนดค่าภาระงานหนึ่งคาบเท่ากับ 4 ช่ัวโมง 

ต่อนิสิตหนึ่งคนต่อภาคการศึกษา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. เห็นชอบให้แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสถิติสําหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ของนิสิตบัณฑิตศึกษา (ตามท่ีหลักสูตรเสนอ) 
2. การคิดภาระงานให้แก่อาจารย์ปรึกษาด้านสถิติสําหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า

อิสระของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
ความเห็นและมติที่ประชุม  
1. เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ สําหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้ 

ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง  
2. การคิดภาระงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ สําหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ให้เทียบเคียงกับภาระงานของที่ปรึกษาร่วมฯ และให้เสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป  
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วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสแสดงบทบาทหน้าที่ตามข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้คณะกรรมการแสดงทัศนะต่าง ๆ ที่ยัง
ไม่ปรากฏในวาระการประชุมอย่างอิสระเพื่อนําสู่การพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  

ความเห็นและมติที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  
1. การจัดทําประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โดยดูแนวทางจากภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

2. การเสนอแต่งต้ังคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว  

3. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วันที่ 
11 สิงหาคม 2563 โดยพิจารณาทบทวนวันที่จัด เพื่อความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการต่อไป  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรยา สิทธิสาร แจ้งว่าตอนนี้คณะต่างๆ ที่วิทยาเขตพัทลุง ประสบ
ปัญหาจํานวนนิสิตลดลง การทํารายวิชา Non-degree อาจทําให้เพิ่มปัญหาการลดลงของจํานวนนิสิตมากยิ่งขึ้น   
ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอผ่านฝ่ายวิชาการ พิจารณาดูแลในเชิงระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนี้ 

 
5.2  การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563  

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย          
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563  

ความเห็นและมติที่ประชุม  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 
4/2563 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563   

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

 

 
 

(นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์) 
นักวิชาการชํานาญการ 

  ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 (นายทรงธรรม  ธีระกุล) 
  นักวิชาการชํานาญการพิเศษ 

เลขานุการคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


