
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๑๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช  อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

(รองศาสตราจารย์น้อม  สังขท์อง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย       

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์        
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา        

(อาจารย์ ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์        

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 

๑๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  

๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       
(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 

๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ        
(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
(อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์) 

๑๙. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๒๐. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๒๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๕. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง     ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    ติดภารกิจ 
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

          - ไมม่ี -   

 
๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 

  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   สํานักหอสมุดได้รับข้อมูลนสิิตใหม่ไม่ครบถ้วน 

     
    อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่นิสิตใหม่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อรายงานตัว ไม่ครบถ้วน ทําให้สํานักหอสมุดไม่สามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน สํานักหอสมุด จะระงับการให้บริการยืมหนังสือกับนิสิตที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบไม่ครบถ้วน  
    ทั้ ง น้ี  ผู้ อํ านวยการสํานักหอสมุด  ได้ขอให้ห น่วยงานที่ รับผิดชอบ  เช่น  
งานทะเบียนวิทยาเขตสงขลา สํานักคอมพิวเตอร์ ช่วยเน้นยํ้าให้นิสิตบันทึกข้อมูลของตนเองตามบัตรประชาชน  
เพ่ือจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแจ้งให้นิสิตได้ทราบ สําหรับข้อมูลนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ยังไม่ได้
นําเข้าระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย จะทําให้ไม่สามารถยืมหนังสือของสํานักหอสมุดได้ 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ข้อมูลนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้นําเข้าระบบทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่แยก Server กับนิสิตของมหาวิทยาลัย  

๒. นิสิตที่ลาออกกลางภาคการศึกษา แต่ยังค้างชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา  
ค้างพันธะกับสํานักหอสมุด และเป็นนิสิตโครงการกองทุนเงินให้กู้เงินเพ่ือ
การศึกษา จะดําเนินการอย่างไร ซึ่งจะต้องหารือกันต่อไป 

  
 

มติ รับทราบ  
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๑.๒.๑.๒   เรือ่ง   การพัฒนาระบบแจ้งคา่ปรบัและส่งข้อความไปยัง E-Mail  
                               ของผู้ใชบ้ริการที่ยังค้างคา่ปรบั 

     
    สํานักหอสมุด ได้พัฒนาระบบแจ้งค่าปรับและส่งข้อความไปยัง e-mail ของ
ผู้ใช้บริการที่ยังค้างค่าปรับเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงค่าปรับที่ยังค้างอยู่ในระบบ และดําเนินการชําระค่าปรับ
ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า e-mail ที่ส่งให้นิสิตควรเป็น e-mail 
ของนิสิตที่ใช้งานปัจจุบัน จะทําให้ส่งข้อมูลถึงนิสิตได้อย่างรวดเร็ว และสํานักหอสมุด ควรหาวิธีการให้นิสิตมาแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 
 

มติ รับทราบ  
 
  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะนิติศาสตร ์

    ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง   คําพพิากษาและคาํสั่งของศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ   
        (คดีพิพาทเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคล) 
    

    คณบดีคณะนิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมเก่ียวกับคําพิพากษาและคําสั่งของศาล
ปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในเรือ่งคดีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีสาระ ดังน้ี 
    การที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่ได้
แจ้งการประเมินและผลประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ รวมท้ังไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการช้ีแจงก่อนที่จะมีคําสั่ง 
ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ถือเป็นการพิจารณาที่มิได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ อันมีผลให้คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่สมบูรณ์  
แต่เมื่อได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินเข้ารับฟังและช้ีแจงให้ความเห็นเก่ียวกับการประเมินและผลประเมิน
ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ทําให้คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามมาตรา 
๔๑ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้รับการประเมิน 
มีปัญหาเก่ียวกับผลงานและคุณสมบัติการปฏิบัติงานที่ควรแก้ไขมาต้ังแต่การประเมินครั้งที่ผ่านมา และ
ผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง แต่ผู้รับการประเมินมิได้ปรับปรุงแก้ไข จนผลงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

    
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 
   



 ๕

   ที่ประชุมมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะว่า กรณีที่ผู้รับการประเมิน ไม่ประสงค์จะลงลายมือช่ีอ
เพ่ือรับทราบผลการประเมิน  ควรให้มีบุคคลเป็นพยานมาลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  
 

 มติ รับทราบ  
 
  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

    ๑.๒.๓.๑   เรือ่ง   กิจกรรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย 
ภาคเช้า พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและศานาอิสลาม การตักบาตร (อาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๔๙ รูป การร่วมปลูกต้นไม้
และปล่อยพันธ์ุปลา ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์ และธงมหาวิทยาลัยเคลื่อนขบวนเข้าสู่หอประชุมปาริชาต  
ภาคบ่าย กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมสันทนาการและการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี การแข่งขัน
ฟุตบอลระห ว่างผู้ บ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทั กษิณ กับศิษ ย์ เก่ากลุ่ ม โพ้นทะเล  และภาคค่ํ า  
งาน “ราตรีสังสรรค์คืนสู่เหย้า วศ. มศว. มทษ.” เป็นต้น 
    นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้นํา
ช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ (ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
โดยพิจารณามอบแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน   
ที่มีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการน้ี จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารตรวจสอบ 
และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม ต่อไป 

 

 มติ รับทราบ  
 

  ๑.๒.๔   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์
   ๑.๒.๔.๑   เรือ่ง   คอนเสิร์ตของศิลปินกีตารค์ลาสคิระดับโลก  
                  Hucky Eichelmann “ASEAN & BEYOND” 

 

    สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ร่วมกับ บริษัท Asia Music International Ltd. จัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลก  
ฮั ค กี  ไอ เคิ ล ม าน น์  Hucky Eichelmann “ASEAN & BEYOND” ใน วัน จั น ท ร์ที่  ๒๑  กั น ยายน  ๒๕๕๘  
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ และอบรมเชิงปฏิบัติการกีต้าร์คลาสสิกใน
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยศิลปินฮัคกี ไอเคิลมานน์ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 
ถ่ายทอดและให้ความรู้เก่ียวกับดนตรีและเครื่องดนตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง
ศิลปิน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ 

 

 มติ รับทราบ  



 ๖

   ๑.๒.๔.๒   เรือ่ง   การเจรจาลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ Institut Seni Indonesia  
                                               Yogyakarta ประเทศอินโดนเีซีย 

 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta ป ร ะ เท ศ อิ น โด นี เซี ย  เมื่ อ วั น ที่  ๙ -๑ ๔  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๕ ๘  
ณ Institut Seni Indonesia Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการไปยังประเทสในกลุ่มอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย) เพ่ือการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและนิสิตให้ตอบสนองนโยบาย 
ในการเตรียมความพร้อมนิสิตและบุคลากรสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือการพัฒนา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณให้ก้าวหน้าและย่ังยืนต่อไป     

 มติ รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  
                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑   เรื่อง  พิจารณารายช่ือเพื่อคัดเลือกผู้สมควรเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
                         และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ 

 

สืบเน่ืองจากการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาวาระที่ ๔.๒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ โดยมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายในและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกของสภาวิชาการ ดังน้ี 

- การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง ให้เสนอรายช่ือโดยอิสระ  
(Free Vote) เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ โดยให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของคุณสมบัติส่วนบุคคลและภาระหน้าที่ในการกํากับดูแลส่วนงาน 

- การเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายช่ือจํานวนไม่เกิน 
๔ คน โดยไม่ซ้ําคณะทั้ง ๒ กลุ่ม 

- การเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายช่ือจํานวน 
ไม่เกิน ๔ คน โดยไม่ซ้ําสาขาวิชา และแนบประวัติเบ้ืองต้นที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ  
และผลงานที่โดดเด่นประกอบการพิจารณา 

- ให้ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปยังฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการจัดทําแผนการเสนอช่ือและแจ้งส่วนงานต่อไป 
 

ทั้งน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการแจ้งส่วนงานเพ่ือให้เสนอรายช่ือ 
ผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้สรุปรายช่ือจากที่ส่วนงานเสนอมาเพ่ือที่ประชุมจะพิจารณา
คัดเลือกต่อไป  

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๘

มติ  
๑. เห็นชอบรายช่ือบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ของสภาวิชาการ ดังน้ี 
- กลุ่มที่ ๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่ง  

ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
๑) คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
๓) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
 

ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานอ่ืน 
๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
 

- กลุ่มที่ ๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธ์ิ  กล่อมเกล้า  (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ  (คณะวิทยาศาสตร์) 
 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑) รองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์ (คณะศึกษาศาสตร์) 
๒) ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา  (วิทยาลัยนานาชาติ) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 
- กลุ่มที่ ๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๓) รองศาสตราจารย์  ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อยู่สุข 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 ๙

   กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒) ศาสตราจารย์อํานวย  ยัสโยธา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๔) รองศาสตราจารย์สุจินตนา  ชุมวิสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ทั้งน้ี หากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มีความประสงค์ไม่ขอรับเป็นกรรมการ ให้พิจารณาถึงบุคคลอ่ืน 
ที่ไม่ซ้ําส่วนงาน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและกระจายให้ครบทุกส่วนงาน 
  หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความประสงค์ไม่ขอรับเป็นกรรมการ ให้นําเสนอพิจารณาใหม่ต่อไป 
 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

๓.๒   เรื่อง  การพัฒนาระบบการลงลายมือชื่อ 
 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาในวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การลงนามการปฏิบัติงาน และมีมติมอบสํานักคอมพิวเตอร์ 
พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบการลงลายมือช่ือต่อไป น้ัน 

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท ผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
บัดน้ี สํานักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบการลงลายมือช่ือแล้ว และสามารถนําไปใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยสามารถเช่ือมโยงกับระบบการลาออนไลน์ได้ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. หากบุคคลใดไม่ได้ลงเวลาการปฏิบัติงาน และยังไม่มีข้อมูลการลา ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*)

ข้อมูลในรายงาน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
๒. ควรสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
๓. การพัฒนาระบบการลงลายมือช่ือให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย อาจต้องมีการพูดคุยกัน

พอสมควร ควรมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  
 

มติ รับทราบ 

 

 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณาการจ่ายค่าตรวจสขุภาพประจําปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่ ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งกําหนดให้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในการน้ี สํานักหอสมุด ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีครอบคลุม 
ถึงลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วย โดยอาจใช้งบประมาณของหน่วยงานและใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจํานวน ๒๘๖ คน หากให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจําปี จะต้องใช้งบประมาณปีละ ๓๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีสวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินของส่วนงาน แต่ทั้งน้ีเห็นควรให้นําเรื่องดังกล่าว
หารือในที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติต่อไป ดังน้ี 

อัตราที่กําหนด 
- ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่มอีายุตํ่ากว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
- ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่มอีายุต้ังแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า บางส่วนงาน/หน่วยงาน มีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

จํานวนมาก หากใช้เงินงบประมาณของส่วนงาน/หน่วยงาน อาจส่งผลต่องบประมาณที่มีอยู่ได้ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
มติ  

๑. เห็นชอบในหลักการให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินของ 
ส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่าง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปีของ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑  เรื่อง  ข้อมูลการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้นําชื่อเสียงเกียรติภูมิสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อมูลการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้นําช่ือเสียงเกียรติภูมิสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้หารือที่ประชุมเพ่ือให้
ผู้บริหารได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลเพ่ือจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้นําช่ือเสียงเกียรติภูมิสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ควรเพ่ิมข้อมูลผู้จัด หรือ ผู้มอบรางวัล 
๒. ควรเพ่ิมนิสิตที่ได้รับเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัย 
๓. กรณีเป็นรางวัลประเภทกลุ่ม หรือรับรางวัลร่วมกัน ให้นับเป็นผลงานเดียว และใส่ช่ือร่วมกัน 

 
มติ  
๑. มอบผู้บริหาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลเพ่ือการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้นําช่ือเสียง

เกียรติภูมิสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังน้ี 
- มอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบข้อมูลบุคคลด้านการวิจัย 
- มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตรวจสอบข้อมูลบุคคลด้านการเรียนการสอน   
- มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล 

ด้านการบริการวิชาการ 
- มอบคณบดี ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์และนิสิต   

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการต่อไป 
 
  ๕.๒  เรื่อง  การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๗ ปรากฎว่า มีหลายส่วนงานได้จัดทําแผนกลยุทธ์ของส่วนงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม จึงทําให้ 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกัน จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของ
ส่ วน งาน ใหม่  และจั ดส่ งได้ที่ ฝ่ ายแผนงาน  ภายใน วันที่  ๓๐  กั นยายน  ๒๕๕๘  เพ่ื อจะได้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 
 

มติ มอบหัวหน้าส่วนงาน ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



 ๑๒ 

๕.๓   เรื่อง  การประชุมสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   ภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

        ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย กําหนดจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง 
(Retreat) เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปล่ียนสถานภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต ขณะน้ี มีบางส่วนงานได้จัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ จึงขอให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ สรุปข้อมูลดังกล่าวโดยให้ระบุส่วนงานที่เสนอด้วย 

        นอกจากน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับข้อมูลการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยเครื่องบิน  
และขอให้ผู้บริหารแจ้งความประสงค์การเดินทาง หากจองเดินทางโดยเครื่องบินแล้ว เมื่อมีการยกเลิกหรือ 
ไม่สามารถเดินทางไปได้ ขอให้รับผิดชอบเบิกจ่ายโดยใช้เงินของส่วนงาน 

 
 มติ รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                     เลขานุการ   
            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 


