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ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สทุธิพร บุญมาก  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระที ่1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) 

- ไม่มี – 
 

1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองประธาน (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จ านวน 1 เรื่อง ดังนี ้
1.2.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน   

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทักษิณ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 อันสอดคล้องตามแนวทางของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้  

1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2563 

2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การปรับระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  

3) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การปรับระยะเวลาและแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน           
ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1.3.1 การด าเนินการเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program/ 

Non-Degree Program 
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายให้จัดการศึกษาในรูปแบบ Pre-Degree Program/ Non-

Degree Program เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
นั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจและมีความ
พร้อมจะจัดการศึกษาฯ จ านวน 4 หลักสูตร/สาขาวิชา รวมทั้งได้จัดท าแผนการด าเนินงานเตรียมการจัดท าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program/ Non-Degree Program ไว้ส าหรับปรึกษาหารือและด าเนินการ
ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program/ Non-Degree 
Program ดังกล่าวด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม บัณฑิตวิทยาลัยจึงเชิญฝ่ายวิชาการและประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree 
Program/ Non-Degree Program ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุม
ออนไลน์ เพ่ือท าความเข้าใจและร่วมกันก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในเรื่องนี้ต่อไป 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ  
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1.3.2 การด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 17 
พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการสอบครั้งนี้อยู่ในช่วงปิดจังหวัดสงขลาและจังหวัดอ่ืนๆ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดให้การสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings       
มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 59 คน ดังนี้   

 
วันที่ การสอบ นิสิตระดับ จ านวน (คน) 

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ประมวลความรู้หมวดวิชาพ้ืนฐาน ปริญญาโท 51 
วัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก 4 

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ประมวลความรู้หมวดวิชาเอก ปริญญาโท 4 
รวม 59 

 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ แต่ปัญหาที่พบ คือ ก่อนเริ่มกระบวนการสอบติดขัด
เล็กน้อย เรื่องการรายงานตัวเข้าระบบและการจัดส่งข้อสอบทางเมล์ให้นิสิต แต่สามารถแก้ปัญหาและด าเนินการสอบ
ต่อไปได้จนแล้วเสร็จ   

 

1.3.3 การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และก าหนดลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับบุคคล
ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) 

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดวันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และก าหนด
ลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา          
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3.4  สรุปผลแบบสอบถามความต้องการสนับสนุนทุนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการสนับสนุนทุนของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (เก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน     
ปีการ ศึกษา 2562) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น   

ความเห็นและมติที่ประชุม รับทราบ  ซึ่งจากผลการรวบรวมข้อมูล พบว่า นิสิตร้อยละ 
85.4 มีความต้องการรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และพบว่า มีนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID 19 ถึงร้อยละ 74.4 ทั้งนี้เพราะ การระบาดของ COVID 19 ท าให้นิสิตทั้งประกอบอาชีพและไม่ได้ประกอบ
อาชีพขาดความคล่องและมีความพร่องของเงินทุนที่จะน ามาใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ บัณฑิตวิทยาลัยควรเสนอแนวทางการเยียวยาให้แก่นิสิตเพ่ือที่จะ
ได้ไม่กระทบต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

และพบว่าค่าใช้จ่ายที่นิสิตส่วนใหญ่ใช้จ่ายจ่ายตามความจ าเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย 
รายเดือน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าเกี่ยวกับการศึกษามีจ านวนไม่สูงมาก เมื่อพิจารณาแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัด ถ้าหากว่าบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือ
นิสิตในค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นดังกล่าว และเป็นรุปแบบให้เปล่าช่วยค่าครองชีพ จะสามารถท าให้นิสิตสามารถศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  
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ในส่วนค่าเล่าเรียน นิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่มหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัยสามารถจะช่วยเหลือในรูปแบบการยกเว้นตามเปอร์เซ็นต์ก็จะสามารถช่วยให้นิสิตได้ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยได้ลองทบทวนค่าเล่าเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือให้นิสิต
สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่อง 

การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นหนทางที่สามารถจะช่วยให้นิสิ ตมีรายได้บาง
รูปแบบมหาวิทยาลัยมีการจัดอยู่แล้วได้แก่ นิสิตช่วยสอน นิสิตช่วยงานวิจัย และทุนช่วยงานอ่ืนๆ จึงควรให้มีการ
ช่วยเหลือรูปแบบนี้ต่อไป และประชาสัมพันธ์ถึงประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ให้ค าแนะน าแก่นิสิตที่มีความ
ประสงค์จะหารายได้ 

ในส่วนทุนการน าเสนอผลงาน การเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วก็ควรมีต่อไป ส่วนที่
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยเคยมีแต่ปัจจุบันนี้ไม่มี ก็คือการสนับสนุนทุนในการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวปฏิบัตินี้เพื่อที่จะช่วยให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีสภาพคล่องตัวในการท า
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และเป็นการช่วยเหลือนิสิตในยามที่สภาพสังคมท่ีมีปัญหาด้านสภาพพร่องทางการเงิน  

 

1.4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ (กรรมการโดยต าแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)  
- ไม่มี – 
 

1.5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการมีจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.5.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ ครั้งที่ 

1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2562) 
 
เรื่องที ่ ประเด็น ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติ 

1 ร่าง แนวคิดในการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 
2565)  

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ       ของที่ประชุม 
ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงาน     ต่อไปแล้ว 

2 การปรับแผนปฏิบัติการบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ า    ปีการศึกษา 
2562  

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับและใช้แผนปฏิบัติการ   ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวใน
การด าเนินงานต่อไปแล้ว  

3 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบประมวล
ความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้า
โ ค ร ง ฯ  แ ล ะ ส อ บ ป า ก เ ป ล่ า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
(เป็นการเฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-2019)  

บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ ตามความเห็นขอบ     ของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและรับฟังข้อคิดเห็น  
ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.5.2 การประเมินตนเองการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีการศึกษา 2562 พิจารณาตอบแบบประเมินตนเองจากการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในรอบปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบประเมินไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว  

 
QR – Code ตอบแบบประเมินตนเองจากการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ความเห็นและมติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 2 ผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  

ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 
1/2563 วันพฤหัสบดีที ่12 มีนาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 

วาระที่ 3 เรื่องนโยบาย/สืบเรื่อง 
- ไม่มี – 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 การแก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 

2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559) 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559     
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559) และได้ก าหนดเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไว้ ในข้อ 11.5 ว่า “นิสิตอาจ
เปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรณีของการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอ
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย” นั้น    

เพ่ือให้การอนุมัติ เปลี่ ยนแปลงวิทยานิพนธ์ครอบคลุมการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 
ส่งผลกระทบต่อการท าวิทยานิพนธ์ของการนิสิต และเป็นเหตุผลความจ าเป็นให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ของวิทยานิพนธ์เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์สามารถด าเนินการต่อไปได้  

เพ่ือให้การอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาขอแก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2560 (ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2559) ประเด็นการอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ในข้อ 11.5 ดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่เปลี่ยนแปลงในประกาศ 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
11.5 นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  
 
        กรณีของการเปลี่ ยนแปลงเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอรายละเอียดที่ขอ
เปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณาอนุมัติของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

11.5 นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของวิทยานิพนธ์ได้  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
       ทั้งนี้ นิสิตจะต้องเสนอรายละเอียดที่ขอ
เปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณาอนุมัติของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

เพ่ิมและปรับข้อความ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น  

หมายเหตุ รายละเอียดในข้ออ่ืน ๆ ของประกาศคงเดิม 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
หากทีป่ระชุมเห็นชอบบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ด าเนินการจัดท าประกาศฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  
ความเห็นและมติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขประกาศเพ่ิมเติมในข้อ 11.5 ตามเสนอ โดยมีผล

ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4.2 แนวคิดการด าเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

แนวคิดการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้ครอบคลุมทั้งแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก และระบบและกลไกการบริหารทุนการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานด้านทุนการศึกษาต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ OKR ของปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว 
ส่วนการด าเนินงานระยะยาวจะวางแผนในรายละเอียดต่อไปหลังจากการประเมินผลการด าเนินงานประจ า ปี
การศึกษา 2562 
1. แหล่งทุนภายใน 

เจตนารมณ์ 
ระยะสั้น 
ร่วมดูแลสังคมท่ีได้รับผลกระทบในวงกว้างจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
ระยะยาว 
1. แบ่งเบาภาระทางการเงินของนิสิต โดยจัดสรรตามความจ าเป็นเพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาได้ตลอด

หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคคลทั่วไป 
3. ทั้งมหาวิทยาลัยและนิสิตได้ประโยชน์ร่วมกัน  
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กลุ่มเป้าหมาย 
 

ล าดับที่ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะสั้น 

1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 
ระยะยาว 

2 นิสิตปัจจุบันที่มีความต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ 
3 บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความต้องการการสนับสนุน

ทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ 
 

วิธีการ 
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาผ่านงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยบัณฑิตวิทยาลัยดูแลให้เกิดผลงานที่ก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนตามความจ าเป็นของนิสิต เช่น ทุนช่วยค่าครองชีพ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน   

ทุนท าวิทยานิพนธ์ ทุนส าหรับการเก็บข้อมูล ทุนส าหรับการทดลอง ทุนท างานแลกเปลี่ยน ฯลฯ  
 

    แหล่งทุน 
1. งบประมาณที่ตั้งอยู่แล้วทุกปี (ตามบางหน่วยงาน) เพ่ือประโยชน์ของการด าเนินงานบางอย่าง   

 

ประเภททุน หน่วยงาน หมายเหตุ 
ทุนช่วยสอน   

- รายวิชาศึกษาท่ัวไป ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหา
และบริหารนิสิตร่วมกับฝ่ายวิชาการ 

- ทุนผู้ช่วยสอนอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะต่าง ๆ บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าสารสนเทศ 

 

2. งบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับจัดสรรประจ าทุกปี  งบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัยประหยัดได้* และเงิน
รายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย*  

 

ประเภททุน ค าอธิบาย ประมาณความต้องการ 
ระยะ 4 ปี (ล้าน) 

2563 2564 2565 2566 
ค่าใช้จ่ายในการไป
น าเสนอผลงานวิจัย
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เป็นงบประมาณท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณ 
‘ค่าใช้จ่ายการบริหารดุษฎีนิพนธ์ฯ’  
โดยบัณฑิตวิทยาลัยน ามาบริหารรองรับ
ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

0.2 0.3 0.4 0.5 

ทุนท างาน
แลกเปลี่ยนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เป็นงบประมาณท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ประหยัดได้และเงินรายได้ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 0.2 0.2 0.2 

 

*ยังไม่เคยมีเกณฑ์การจ่าย ต้องขอเกณฑ์การจ่ายจากมหาวิทยาลัย 
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3. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**  
 

ประเภททุน ค าอธิบาย ประมาณความต้องการ 
ระยะ 4 ปี (ล้าน) 

2563 2564 2565 2566 
ทุนบริการวิชาการ
และวิจัยของอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม 
-ทุนผู้ช่วยนักวิจัย/
บริการวิชาการ 

จัดสรรตามโครงการที่อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเสนอ  (ล้าน) 

- 0.2 0.2 0.2 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เป็นทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ล้าน) 

- 0.3 0.3 0.3 

ทุนยกเว้น/ลดค่าเล่า
เรียน 

ยกเว้น/ลดค่าเล่าเรียนตามจ านวนที่ช่วยแก้ปัญหาการเงินของนิสิต/บุคคล
ทั่วไปที่ประสงค์ที่จะเรียนบัณฑิตศึกษาตามความจ าเป็น (ทุน) 

 - ยกเว้นค่าเล่าเรียน  เอก 2 ทุน 
โท 5 ทุน 

 - ลดค่าเล่าเรียน 75%  โท 2 ทุน 
 - ลดค่าเล่าเรียน 50%  โท 5 ทุน 
 - ลดค่าเล่าเรียน 25%  โท 10 ทุน 

  

**เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- นโยบายการสนับสนุนทุนภายในมหาวิทยาลัย 
- ระบบการบริหารจัดการทุนการศึกษา 
- ความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัยในการหารายได้ /งบประมาณที่ประหยัดได้ 

 
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKR) 
  ปีการศึกษา 2562 

 O1: นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของ  COVID-19 ได้รับการดูแลทันท่วงที 
 KR1: นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของ  COVID-19 ได้รับการดูแลอย่างน้อย 25%  
                                ของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
 

 O2: มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 KR2: มีระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 

1) ท าเนียบทุนการศึกษาท่ีสนับสนุนการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภายใน
ประเภทต่างๆ  
 

 O3: มหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินงานด้านทุนการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 KR3: เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 2 ประเด็นหลักต่อไปนี้ 
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                                     โดยมหาวิทยาลัย 
1) จัดสรรงบประมาณรองรับทุนบริการวิชาการและวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  200,000/ปีงบประมาณ 2564 
2) จัดสรรงบประมาณรองรับสนับสนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

300,000/ปีงบประมาณ 2564 
3) ทุนยกเว้น/ลดค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   

     อนุมัติให้ใช้งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
1) งบประมาณท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประหยัดได้ 
2) งบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
2. แหล่งทุนภายนอก 

เจตนารมณ์ 
1. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป/นิสิตที่มศีักยภาพสูงเข้าถึงทุนการศึกษาภายใต้โครงการวิจัย/บริการวิชาการ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
2. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป/นิสิตที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้เข้าถึงแหล่งทุนการศึกษา 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ล าดับที่ กลุ่มเป้าหมาย 
1 บุคคลทั่วไป (ทั้งไทยและต่างชาติ) ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/นิสิตที่มีศักยภาพใน

การร่วมงานในโครงการวิจัย/บริการวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2 บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/นิสิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่แหล่งทุน

ก าหนด 
 

วิธีการ 
1. เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษามาร่วมงานและจัดสรรทุนการศึกษาจากโครงการวิจัย/บริการวิชาการของอาจารย์ 
2. การวางแผนเตรียมแผนงานวิจัยหรืออ่ืนๆ ตามความต้องการแหล่งทุน 

 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- แสวงหาทุนเชิงรุกโดยการศึกษาจากท าเนียบและประสานงานเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน 
- ศักยภาพด้านการวิจัย และเครือข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาร่วม 
 

เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก  (OKR) 
  ปีการศึกษา 2562 

 O1:  มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 KR1: มีระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 

1) ท าเนียบทุนการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์จากแหล่งทุนภายนอก 
2) ทุนการศึกษาที่นิสิตได้รับจากแหล่งทุนภายนอกทุกประเภทประจ าปีการศึกษา 

2562 
 
 



 

- 10 - 
 

3. ระบบการบริหารจัดการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวคิดการด าเนินงานด้านการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป   

 

ความเห็นและมติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแนวคิดการด าเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  

1. เป้าหมายของทุนระยะสั้น ควรเน้นในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยจัดกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล  

2. กรณีทุนระยะยาว ควรจัดสรรตามความจ าเป็น และเป็นการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อให้กับนิสิต 
3. แหล่งทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถประสานเพ่ือของบประมาณได้ขึ้นกับลักษณะทุน 
   1) ทุนให้เปล่า : ฝ่ายแผนงาน  
   2) ทุนวิจัย : กองทุนวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
4. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนแนวคิดการด าเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
5. กรณีทุนอื่นๆ ที่ยังสามารถสนับสนุนนิสิตได้ ควรด าเนินการต่อเนื่อง เช่น ทุนเงินกู้ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เป็นต้น  
 

4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในการ

ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง กรอบการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 ลักษณะองค์กรสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  โดยก าหนด
วิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 2 วิธี คือ วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป  
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และวิธีการเสนอชื่อนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีบันทึกข้อความถึงหัวหน้าส่วนงานวิชาการโดยขอให้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณ
คดีศึกษา จ านวนไม่เกิน 1 ชื่อ และให้ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดโดยบรรจุใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และส่งกลับไปยังฝ่าย
บริหารงานสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 พฤษภาคม 2563  

เพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้อ 5.2.2 ที่ก าหนดว่า 
“ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ส่วนงานละไม่เกิน 1 ช่ือ” 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จ านวนไม่เกิน 1 ชื่อ  

ความเห็นและมติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงคะแนนเสียง โดยเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนเสียง
สูงสุด ต่อประธานกรรมการสรรหาฯ ต่อไป ภายหลังจากให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแล้ว มติเป็น
เอกฉันท์  เห็นควรเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

วาระที่ 5  เรื่องเพื่อรับความคิดเห็น 
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ความเห็นและมติที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
1. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ควรจัดท าเป็น link 

หรือ Line แทน QR-Code หรือ ส่งใน e-Doc เพ่ือความสะดวกคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น  
2. การจัดสอบประมวลความรู้ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการจัดสอบแบบ

ออนไลน์แล้ว อาจใช้ทางเลือกอ่ืน เช่น การมอบหมายงานให้นิสิตกลับไปท าเพ่ือจัดส่งต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นต้น  
 

5.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 9 กรกฎาคม 2563   

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ความเห็นและมติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมตามที่เสนอ  
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
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(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 

 
 


