รายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
(อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
(อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

๒
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๑๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจติ ร)
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)
๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์)
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว)
๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์...รักษาการแทน)
๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายเชิดชัย อ๋องสกุล...ปฏิบัติหน้าที่แทน)
๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง)

๓
๓๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
๓๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๓๒. เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
๔. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
๒. นางสาววทินา จันทร์นวล
๓. นางรสวารินทร์ ทองสม
๔. นางโสภิน วัฒนเมธาวี

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
เมื่ อครบองค์ป ระชุ ม อธิการบดีในฐานะประธานที่ ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
- ไม่มี -

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
๑.๒.๑.๑ เรือ่ ง การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้
บริการของบุคคลภายนอกด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักหอสมุดได้นําเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-Radio
Frequency Identification) สํ า หรับ ให้บ ริก ารยืม -คืน ทรัพ ยากรสารสนเทศด้ว ยตนเอง โดยใช้ร ่ว มกับ
บัต รประจําตัวนิสิต (ติดแถบบาร์โค้ด ) ของมหาวิท ยาลัย จากการให้บ ริก ารที ่ผ่านมาพบว่า ในกรณีที่นิสิต ลืม
บัตรประจําตัวนิสิตจะไม่สามารถใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดได้ ด้วยเหตุดนี้ สํานักหอสมุด
จึงได้พัฒ นาระบบให้บริการด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งนิสิตสามารถใช้แทนบัตรประจําตัวนิสิตในการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สามารถใช้บัตรประชาชนในการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการของ
ห้องสมุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เพิ ่ม ช่อ งทางให้น ิส ิต สามารถใช้บ ัต รประจํ า ตัว ประชาชนในการยืม ทรัพ ยากร
สารสนเทศ
๒. นิสิตใหม่ของทุกภาคปีการศึก ษา สามารถเข้าใช้บริการยืม ทรัพ ยารกสารสนเทศ
ด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวนิสิต
๓. ลดขั ้น ตอนการบัน ทึก ข้อ มูล ผู ้ใ ช้บ ริก ารของบุค คลภายนอก จากเดิม ให้
บุค คลภายนอกกรอกข้อ มูล ลงในแบบฟอร์ม มาเป็น การอ่า นข้อ มูล จากบัต ร
ประจําตัวประชาชน
๔. เพิ่ม มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบข้อ มูล ของบุค คลตาม
ระบบทะเบียนราษฎร์ของบุคคลภายนอกที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
๕. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อบาร์โค้ดในการติดบัตรสมาชิก
๖. ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒ นากระบวนการทํางานและการใช้
บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุดให้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
ชั้น ๑ เครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
จุดทางออกตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
เคาน์เตอร์ตรวจสอบผู้ใช้บริการบุคคลภายนอก (ดําเนินการติดตั้งภายใน ธันวาคม ๒๕๖๑)

๕
ชั้น ๔ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสื่อโสตฯ
*วิทยาเขตพัทลุง ดําเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นภายในมกราคม ๒๕๖๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๑.๒.๒.๑ เรือ่ ง ผลของการไม่แจ้งผลประเมินการปฏิบตั ิงาน

ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติประจําปีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี จะกําหนดให้มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมินทราบ
แต่ไม่มีข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ว่าหากไม่แจ้งผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลทาง
กฎหมายอย่างไร
การออกคําสั่งเลื่อ นขั้น หรือไม่เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นแก่บุคลากรของมหาวิท ยาลัยของรัฐ
ถือเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ผู้ได้รับการประเมิน ซึ่งเป็นคําสั่ง
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระรชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เมื่อออกคําสั่งทางปกครอง จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใด
กํ า หนดวิธ ีป ฏิบ ัต ิร าชการทางปกครองเรื ่อ งใดไว้โ ดยเฉพาะและมีห ลัก เกณฑ์ท ีป ่ร ะกัน ความเป็น ธรรม
หรือ มีม าตรฐานในการปฏิบ ัติร าชการไม่ต่ํ า กว่า หลัก เกณฑ์ที ่กํา หนดในพระราชบัญ ญัตินี ้ “ และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน”
ผลจากการไม่ แ จ้ ง ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและไม่ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารชี้ แ จง
ก่อนมีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ส่งผลให้คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นคําสั่งที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการ
ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารอั น เป็ น สาระสํ า คั ญ สํ า หรั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น หรื อ ไม่ เลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นประจํ า ปี
หากมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะเป็นเหตุให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
อย่างไรก็ตามพระราชบัญ ญัตินี้ กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญ หา กรณี การไม่แจ้งการ
ประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้รับการประเมินทราบไว้ในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดว่า
“คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คําสั่งทางปกครองนั้น
ไม่สมบูรณ์”

๖
ดังนั้น แม้ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาไม่ได้แจ้งผลการประเมิน
และผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้รับการประเมินทราบ หากภายหลังได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมิน
เข้ารับฟังและชี้แจงให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
(ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย) คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว
ก็มีผลสมบูรณ์ บังคับได้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๒.๓.๑ เรือ่ ง ประกาศรับรองเกณฑ์เทียบเคียงผูท้ รงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ
สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้แจ้งมติของคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชา
ศิ ล ปะและการออกแบบ ซึ่ ง เป็ น การเห็ น ด้ ว ยในหลั ก การ กรณี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสาขาต่าง ๆ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะใช้ประสบการณ์มาเทียบเคียงผลงานและคุณ วุฒิที่ผ่าน
การกลั่นกรองจากที่ประชาสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ เช่น
๑. เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือ
๒. มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษณ์และได้รับการยอมรับในสาขาวิชาดังกล่าว
๓. ได้รับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์มาเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการทําหน้าที่ต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถนําหลักการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติไว้ข้างต้นไปเป็นแนวทางใน
การพิ จ ารณากลั่ น กรอง และผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง แล้ ว จึ ง เสนอรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีคุณ สมบัติดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิ จารณาให้ความเห็นชอบ และขึ้นทะเบียน
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกในการทําหน้าที่อาจารย์ในลักษณะต่าง ๆ ได้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ

๗
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอ้ ํานวยการ
และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดจั ด ประชุม ที่ ป ระชุ ม คณบดี ผู้ อํ านวยการ และผู้บ ริห ารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น
ปรากฎว่า มีการแก้ไขรายงานการประชุม ไม่มีผลต่อมติการประชุม ดังนี้
บรรทัดที่ ๒-๓
๑. หน้าที่ ๑๓
เดิม ผู้ บริ หารควรนํ าแผนดั งกล่ าวเป็ นแนวทางในการจั ดทํ าแผนย่ อย เป็ นเป้ าหมาย
ในการปฏิบัติงาน หากดําเนินการเสร็จ อาจนํามารายงานให้ที่ประชุมทราบ
เป็น ผู้บริหาร ส่วนงาน ควรนําแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําแผน
เพื่อกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้กําหนดองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ข้อ ๒๗ ให้ แต่ละส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย ให้มี คณะกรรมการประจําส่วนงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน
กรณี ที่ มี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส่ ว นงาน หรื อ ประกอบด้ ว ยรองหั ว หน้ า ส่ ว นงาน
และประธานสาขา กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน้ า ส่ ว นงาน โดยความเห็ น ชอบของอธิ ก ารบดี
จํานวนไม่เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) ทั้ งนี้กรณี มีเหตุผล
ความจําเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓ คน

๘
ให้ ค ณ ะกรรมการประจํ า ส่ ว นงานแต่ ง ตั้ ง รองหั ว หน้ า ส่ ว นงานคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้วยก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการตามความในข้อ ๒๗ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของส่วนงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
(๓) พิ จ ารณาวางระเบี ย บและออกประกาศเพื่ อ การบริ ห ารงานภายในส่ วนงานวิช าการหรือ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นงานวิ ช าการตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
อธิการบดีมอบหมาย
สืบเนื่องจากที่ ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาวาระ เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน
ได้มีมติและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
มติ มอบส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานวิช าการ (คณะ) เพิ่ ม เติ ม มายั งฝ่ ายเลขานุ ก าร เพื่ อ พิ จารณาเป็ น วาระสื่บ เนื่ องในการประชุ ม
ครั้งต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. เนื่องจากประธานสาขาวิชา ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานสาขาวิ ช าควรแสดงบทบาทและหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการกลางที่ เข้ า มาเป็ น
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่เป็ นตัวแทนของสาขาวิชา
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบและข้อบังคับบางเรื่อง
ได้ถูกระบุว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะ อาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควร
๒. ควรมีการกําหนดสัดส่วนของประธานสาขาวิชา ให้มีความเหมาะสม
๓. การเสนอเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งวิ เคราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรค
และมีเหตุผลประกอบการพิจารณา

๙
๔. คณะกรรมการประจําคณะ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณบดีและถ่วงดุลอํานาจของคณบดี
จึงไม่มี ปัญ หาในองค์ ป ระกอบ เพราะผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกก็ ม าจากการเสนอแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนงานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถควบคุมได้ ดังนั้น การกําหนดให้ประธานสาขาวิชาเข้ามา
เป็นองค์ประกอบของที่ประชุม จึงถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
๕. ควรให้ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการประจําคณะ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําหนังสือให้ส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ) เพิ่มเติม ปรากฏว่า มีการเสนอข้อมูลโดยให้เพิ่มเติมกรรมการ ดังนี้
๑. ประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีที่ไม่มีประธานสาขาวิชา
๒. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะที่กําหนดให้มีผู้บริหารเป็นคณะกรรมการมีความ
เหมาะสมและเพี ย งพอ จึ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นงาน เป็ น กรรมการ
แต่ในขณะเดียวกัน สามารถเชิญเป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้
๒. การเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะต้องวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและมีเหตุผล
ประกอบการพิจารณา
๓. ควรเพิ่มข้อความ “สําหรับคณะที่ไม่มีการกําหนดสาขาวิชา ให้ประธานกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการแทนประธานสาขาวิชา”
๔. ประธานสาขาวิ ช ามี บ ทบาทในฐานะกรรมการประจํ า คณะ คื อ เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ สํ า คั ญ
ในการนํ า พานโยบายลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ และนํ า ปั ญ หาจากผู้ ป ฏิ บั ติ สู่ ก ลไกทางบริ ห าร
ซึ่งจะทําให้เกิดระบบที่เชื่อมโยงกันได้ แต่ในขณะเดียวกัน หากต้องการให้ประธานสาขาวิชา
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามบทบาทของกรรมการอย่างแท้ จริง จําเป็ น ต้อ งต้ อ งสรรหาผู้ท รงคุณ วุฒิ
ให้ เ ข้ า มาดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามองค์ ป ระกอบให้ ค รบ หากมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนน้ อ ย
ประธานสาขาวิชา ก็ยังคงมีบทบาทปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาของตัวเองเท่านั้น
๕. ควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดสาขาวิ ช าให้ ชั ด เจน ไม่ ค วรมี ส าขาวิ ช าจํ า นวนมาก
และแยกย่อยเกินไป
๖. ควรกํ าหนดวาระการดํารงตําแหน่งของประธานสาขาวิชาให้ส อดคล้องกับ วาระการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหาร คือ ๔ ปีและไม่ควรดํารงตําแหน่งติดต่อกัน ๒ วาระ
มติ เห็นชอบให้เพิ่มเติมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการประจําส่วนงาน
วิชาการ ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดสาขาวิชา

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานทะเบี ย นนิ สิ ต และบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ นํ าปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
เสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ประชุมเห็นชอบกําหนดวันกิจกรรมต่าง ๆ ในปฏิทิน
การศึกษา แต่มีข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้ความคิดเห็นในประด็นการกําหนด
วันสถาปนามหาวิทยาลัย และสัปดาห์งดเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาคก่อนประกาศใช้ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางการจัดวันสถาปนามหาวิทยาลัย และสัปดาห์งดเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค ในปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การงดการเรียนการสอนในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องมีการจัดกิจกรรม
ให้นิสิตไปร่วมได้อย่างชัดเจน หากไม่มีกิจกรรมใด จึงไม่ควรงดการเรียนการสอน
๒. ควรจัดวันหยุดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ เพื่อให้นสิ ิตได้เตรียมสอบ
มติ

การงดการเรียนการสอนในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาเขต
๔.๒ เรื่อง พิจารณารายชื่อเพื่อคัดเลือกผูส้ มควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกของสภาวิชาการแทนตําแหน่งทีว่ ่าง

ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ตามคํ า สั่ ง ที่ ๒๑/๒๕๕๘
ลงวั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๕๘ และแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภาวิ ช าการแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง ตามคํ า สั่ ง ที่ ๔๓/๒๖๐
ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๖๐ และแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง
ตามคํ า สั่ ง ที่ ๘/๒๕๖๑ แล้ ว นั้ น กรรมการสภาวิ ช าการภายในและภายนอก มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ๓ ปี
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ และจะพ้ น จากตํ า แหน่ ง จํ า นวน ๑๖ คน
ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้ดําเนินการแจ้งส่วนงานวิชาการเพื่อให้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน สรรหาจากคณาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก สรรหาจากบุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน่ งทางวิ ช าการตั้ งแต่
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าในกลุ่มสาขา ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่าง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)

๑๑
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ยสภาวิ ช าการ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้ อ ๕ ได้ กํ า หนด
องค์ประกอบให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่งจํานวนไม่เกินสี่คน ได้แก่ ผู้แทน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น และขณะนี้กรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่ง
ครบวาระเช่นกัน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณารายชื่อเพื่อคัดเลือก
๒. ควรกําหนดให้คณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ
มติ
๑. ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกิน ๔ คน)
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน)
๑) รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
คณะนิติศาสตร์
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
คณะศึกษาศาสตร์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกิน ๔ คน)
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน)
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
สถาบันคุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๒
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓) รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔) ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้ งนี้ หากกรรมการท่ านใดปฏิเสธการตอบรับ เห็ นควรให้ พิจารณาเลือกจากกรรมการที่ ได้รับ
คะแนนในลําดับถัดไป โดยให้มีสังกัด/สาขาวิชาเชี่ยวชาญที่ไม่ซ้ํากัน
๒. ให้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่งไม่เกินสี่คน ได้แก่
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ จํานวน ๓ คน และหัวหน้าส่วนงานอื่น จํานวน ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ
๔.๓ เรื่อง กําหนดช่วงเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยทั ก ษิ ณ ได้ มีการประกาศข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ ว่าด้ วย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนเมธาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น ขั้นตอนการดําเนินการที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕
มีดังนี้
ข้อ ๕ กําหนดขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแต่งตั้งเมธาจารย์ ดังนี้
๑. ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเมธาจารย์ พร้อมรายละเอียดประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่สําคัญ และเหตุผล
ความจําเป็นในการเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่ออธิการบดี
๒. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ทําหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของผู้ ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์ ก่อนเสนอสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามลําดับ
๓. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์โดยการพิจารณาลับ
๔. การแต่งตั้งเมธาจารย์ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์ ได้ดําเนินการเสนอชื่อ
ต่ออธิการบดี แล้วอธิการบดีจักได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมพร้อมกัน
ในคราวเดียวกัน ในการนี้ จึงเสนอเพื่อพิจารณาช่วงเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
มติ มอบคณะพิ จ ารณารายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเหมาะสมและสมควรได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น
เมธาจารย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอชื่อมายังอธิการบดี ผ่านฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๓
๔.๔ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. ...
ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยทั กษิณ ที่ ๒๒๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การปรับปรุง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ... เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๖ ไม่ควรนิยามประเภทของนิสิตตามสภาพการลงทะเบียน เช่น นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลา
นิสิตที่ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา เพราะเมื่อการลงทะเบียนเปลี่ยน ประเภทนิสิตจะเปลี่ยนแปลง
๒. ให้คณะหารือการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่กําหนดให้มีเฉพาะนิสิตภาคปกติ โดยยกเลิก
ภาคสมทบ ซึ่งอาจส่งผลต่อ ระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ ได้ รับมอบหมายให้ ไปสอน
นอกเวลาราชการ และการบริหารจัดการอื่น ๆ
๓. ควรเปิดช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนด เพราะนิสิตบางคน
มีศักยภาพในการศึกษาและเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้รับปริญญา ๒ ใบ (Dual Degree)
๔. การไม่นํารายวิชา F มาคํานวณระดับขั้นเฉลี่ย อาจมีทั้งผลดีและผลเสีย เพราะถึงแม้จะไม่ทํา
ให้นิสิตต้องพ้นสภาพไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันจะส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการในเรื่อง
ห้องเรียน ความไม่สนใจเรียนของนิสิต ผลการเรียนที่แสดงในใบแสดงผลการศึกษาไม่ตรง
ตามสภาพการเรียนจริง และผู้ใช้บัณฑิตไม่รู้จักบัณฑิตที่แท้จริง
๕. ข้อ ๓๐ ควรแก้ไขข้อความที่ระบุสถาบันการศึกษาอื่นให้ชัดเจน ดังนี้
เดิม
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยทักษิณและ
สถาบันการศึกษาอื่น
เป็น
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือ สถาบันการศึกษาที่เทียบเท่า
๖. การเทียบรายวิชา ที่ปรากฏรายวิชาเดิมในใบแสดงผลการศึกษา อาจมีปัญหาต่อหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ
๗. ข้อ ๓๗.๕ ให้เพิ่มเติมข้อความสําหรับนิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และอันดับสอง คือ “และต้องไม่เรียนซ้ําในรายวิชา”

๑๔
มติ
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบฝ่ายวิชาการ จัดทําหนังสือถึงคณะเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาที่กําหนดให้มีเฉพาะนิสิตภาคปกติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง หารือการจัดส่งการแสดงจากผูบ้ ริหารในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ตามที่สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น ในการนี้ จึงหารือการขอ
การแสดงจากผู้บริหาร จํานวน ๑ ชุด
มติ

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พิจารณา

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ)
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ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

