
 รายงานการประชุมทีป่ระชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันจันทรท์ี่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
ผู้เขา้ประชุม 

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 มูสิกพันธ์ุ) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารย์สายพิณ  วิไลรตัน์) 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 

(อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศริิสาธิตกิจ) 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 

 (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน) 
๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
 



 ๒

๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         
  (อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ  ปัทมานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร) 
๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์      
      (อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศกัด์ิ  คชภักดี) 
๑๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจติร) 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์      

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์) 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ กล่อมพงษ์...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว) 
๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
      (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์...รักษาการแทน) 
๒๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ      

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๒๗. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (นายเชิดชัย  อ๋องสกุล...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
      (อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

(อาจารย์นิพัทธ์ุ  อินทอง) 



 ๓

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด       
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 

๓๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๓๒. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 

๒. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน 
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 
(อาจารย์ ดร.พลกฤษณ ์ คล้ายวิตภัทร) 

๔. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ติดภารกิจอ่ืน 
      (อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์) 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวอมรรัตน์  วรรณวิไล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๒. นางสาววทินา  จันทร์นวล   นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๓. นางรสวารินทร์ ทองสม   เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
๔. นางโสภิน  วัฒนเมธาวี   นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน 

   - ไม่ม ี- 
 
 
 



 ๔

  ๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกที่ประชุม 
๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

๑.๒.๑.๑   เรือ่ง  การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกข้อมูลการเข้าใช ้
                           บริการของบคุคลภายนอกด้วยบัตรประจําตัวประชาชน 

 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักหอสมุดได้นําเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-Radio 
Frequency Identification) สําหร ับ ให ้บร ิการย ืม -ค ืนทร ัพยากรสารสนเทศด ้วยตนเอง โดยใช ้ร ่วมก ับ 
บัตรประจําตัวนิสิต (ติดแถบบาร์โค้ด) ของมหาวิทยาลัย จากการให้บริการที ่ผ่านมาพบว่า ในกรณีที ่นิสิตลืม 
บัตรประจําตัวนิสิตจะไม่สามารถใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดได้ ด้วยเหตุดน้ี สํานักหอสมุด  
จึงได้พัฒนาระบบให้บริการด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งนิสิตสามารถใช้แทนบัตรประจําตัวนิสิตในการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สามารถใช้บัตรประชาชนในการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการของ
ห้องสมุด 
   ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เพิ ่มช่องทางให้น ิส ิตสามารถใช้บ ัตรประจําตัวประชาชนในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ 

๒. นิสิตใหม่ของทุกภาคปีการศึกษา สามารถเข้าใช้บริการยืมทรัพยารกสารสนเทศ 
ด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวนิสิต 

๓. ลดขั ้นตอนการบ ันท ึกข ้อม ูลผู ้ใช ้บ ร ิก ารของบ ุคคลภายนอก  จาก เด ิม ให้
บ ุคคลภายนอกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม มาเป็นการอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชน 

๔. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคคลตาม
ระบบทะเบียนราษฎร์ของบุคคลภายนอกที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 

๕. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อบาร์โค้ดในการติดบัตรสมาชิก 
๖. ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนากระบวนการทํางานและการใช้

บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  จุดให้บริการ ณ อาคารสํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา 
  ช้ัน ๑ เครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง 
   เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
   จุดทางออกตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ 
   เคาน์เตอร์ตรวจสอบผู้ใช้บริการบุคคลภายนอก (ดําเนินการติดต้ังภายใน ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 
 



 ๕

  ช้ัน ๔ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสื่อโสตฯ 
  *วิทยาเขตพัทลุง ดําเนินการติดต้ังเสร็จสิ้นภายในมกราคม ๒๕๖๒ 
    

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ 
 
๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

๑.๒.๒.๑   เรือ่ง  ผลของการไม่แจ้งผลประเมินการปฏิบติังาน 
 
   ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติประจําปีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี จะกําหนดให้มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมินทราบ 
แต่ไม่มีข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ว่าหากไม่แจ้งผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลทาง
กฎหมายอย่างไร  
   การออกคําสั่งเลื่อนขั้นหรือไม่เลื ่อนขั้นเงินเดือนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ถือเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ผู้ได้รับการประเมิน ซึ่งเป็นคําสั่ง
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระรชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น มหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เมื่อออกคําสั่งทางปกครอง จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันน้ี โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใด
กําหนดวิธ ีปฏ ิบ ัต ิราชการทางปกครองเรื ่องใดไว ้โดยเฉพาะและม ีหล ักเกณฑ ์ท ีป ่ระก ันความเป ็นธรรม 
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที ่กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้ “ และมาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส 
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน” 
   ผลจากการไม่แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและไม่เปิดโอกาสให้มีการช้ีแจง 
ก่อนมีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ส่งผลให้คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นคําสั่งที่ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการอันเป็นสาระสําคัญสําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้น หรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี  
หากมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะเป็นเหตุให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
   อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติน้ี กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีการไม่แจ้งการ
ประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้รับการประเมินทราบไว้ในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดว่า 
“คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี ไม่เป็นเหตุให้คําสั่งทางปกครองน้ัน
ไม่สมบูรณ์” 
 



 ๖

   ดังน้ัน แม้ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาไม่ได้แจ้งผลการประเมิน
และผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้รับการประเมินทราบ หากภายหลังได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมิน
เข้ารับฟังและช้ีแจงให้ความเห็นเก่ียวกับการประเมินและผลการประเมินก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 
(ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย) คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว 
ก็มีผลสมบูรณ์ บังคับได้ 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  
 
 

๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
๑.๒.๓.๑   เรือ่ง  ประกาศรบัรองเกณฑ์เทยีบเคยีงผูท้รงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศลิปะ 

                               และการออกแบบ 
 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เก่ียวกับเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคณุวุฒิ กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเป็นการเห็นด้วยในหลักการ กรณีสถาบันอุดมศึกษาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาต่าง ๆ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะใช้ประสบการณ์มาเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิที่ผ่าน 
การกลั่นกรองจากที่ประชาสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ เช่น 

๑. เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือ 
๒. มีผลงานเป็นทีป่ระจักษณ์และได้รับการยอมรับในสาขาวิชาดังกล่าว 
๓. ได้รับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในเวทีนานาชาติอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

ดังน้ัน หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์มาเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติในการทําหน้าที่ต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถนําหลักการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติไว้ข้างต้นไปเป็นแนวทางใน
การพิจารณากลั่นกรอง และผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง แล้วจึงเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขึ้นทะเบียน
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกในการทําหน้าที่อาจารย์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ 

 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบ  
 
 



 ๗

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วน้ัน 
ปรากฎว่า มีการแก้ไขรายงานการประชุม ไม่มีผลต่อมติการประชุม  ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒-๓   
เดิม ผู้บริหารควรนําแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําแผนย่อย เป็นเป้าหมาย 
            ในการปฏิบัติงาน หากดําเนินการเสร็จ อาจนํามารายงานให้ที่ประชุมทราบ 
เป็น ผู้บริหาร ส่วนงาน ควรนําแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทําแผน  

    เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
    ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ) 
 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้กําหนดองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
   ข้อ ๒๗ ให้แต่ละส่วนงานวิชาการ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน 

กรณีที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนงาน  
และประธานสาขา กรณีไมม่ีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน  โดยความเห็นชอบของอธิการบดี  
จํานวนไม่เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งตาม (๒) ทั้งน้ีกรณีมีเหตุผล 
ความจําเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน ๓ คน 



 ๘

ให้คณะกรรมการประจําส่วนงานแต่งต้ั งรองหัวหน้าส่วนงานคนหน่ึงเป็น เลขานุการ  
ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้วยก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
การประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย

การประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๒๘  คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการตามความในข้อ ๒๗ มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของส่วนงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศเพ่ือการบริหารงานภายในส่วนงานวิชาการหรือ 

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ เก่ียวกับภารกิจของส่วนงานวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ

อธิการบดีมอบหมาย 
 
  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาวาระ เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน  
ได้มีมติและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

มติ มอบส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ) เพ่ิมเติม มายังฝ่ายเลขานุการ เพ่ือพิจารณาเป็นวาระสื่บเน่ืองในการประชุม 
ครั้งต่อไป 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
๑. เน่ืองจากประธานสาขาวิชา ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประจําคณะ 

ประธานสาขาวิชาควรแสดงบทบาทและหน้าที่ ในฐานะกรรมการกลางที่ เข้ามาเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชา  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบและข้อบังคับบางเรื่อง 
ได้ถูกระบุว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะ อาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าที่ควร 

๒. ควรมีการกําหนดสัดส่วนของประธานสาขาวิชา ให้มีความเหมาะสม 
๓. การเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะต้องวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค  

และมีเหตุผลประกอบการพิจารณา 



 ๙

๔. คณะกรรมการประจําคณะ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณบดีและถ่วงดุลอํานาจของคณบดี 
จึงไม่มีปัญหาในองค์ประกอบ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็มาจากการเสนอแต่งต้ังจาก
หัวหน้าส่วนงานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถควบคุมได้ ดังน้ัน การกําหนดให้ประธานสาขาวิชาเข้ามา
เป็นองค์ประกอบของที่ประชุม จึงถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

๕. ควรให้ผู้ช่วยคณบดี เป็นกรรมการประจําคณะ 
 

ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําหนังสือให้ส่วนงานวิชาการเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (คณะ) เพ่ิมเติม ปรากฏว่า มีการเสนอข้อมูลโดยให้เพ่ิมเติมกรรมการ ดังน้ี 

๑. ประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรณีที่ไมม่ีประธานสาขาวิชา 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 
 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะที่กําหนดให้มีผู้บริหารเป็นคณะกรรมการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ  จึงไม่จําเป็นต้องเพ่ิมผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  เป็นกรรมการ  
แต่ในขณะเดียวกัน สามารถเชิญเป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้  

๒. การเสนอเปล่ียนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะต้องวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและมีเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 

๓. ควรเพิ่มข้อความ “สําหรับคณะที่ไม่มีการกําหนดสาขาวิชา ให้ประธานกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการแทนประธานสาขาวิชา” 

๔. ประธานสาขาวิชามีบทบาทในฐานะกรรมการประจําคณะ คือ เป็นจุดเช่ือมต่อสําคัญ 
ในการนําพานโยบายลงสู่การปฏิบั ติ และนําปัญหาจากผู้ปฏิ บั ติสู่กลไกทางบริหาร  
ซึ่งจะทําให้เกิดระบบท่ีเช่ือมโยงกันได้ แต่ในขณะเดียวกัน หากต้องการให้ประธานสาขาวิชา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการอย่างแท้จริง จําเป็นต้องต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งตามองค์ประกอบให้ครบ  หากมีผู้ทรงคุณ วุฒิ จํ านวนน้อย  
ประธานสาขาวิชา ก็ยังคงมีบทบาทปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาของตัวเองเท่าน้ัน 

๕. ควรกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดสาขาวิชาให้ ชัดเจน ไม่ควรมีสาขาวิชาจํานวนมาก 
และแยกย่อยเกินไป 

๖. ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของประธานสาขาวิชาให้สอดคล้องกับวาระการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหาร คือ ๔ ปีและไม่ควรดํารงตําแหน่งติดต่อกัน ๒ วาระ 

 
มติ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการประจําส่วนงาน

วิชาการ ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดสาขาวิชา 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ได้นําปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ประชุมเห็นชอบกําหนดวันกิจกรรมต่าง ๆ ในปฏิทิน
การศึกษา แต่มีข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้ความคิดเห็นในประด็นการกําหนด
วันสถาปนามหาวิทยาลัย และสัปดาห์งดเรียนเพ่ือเตรียมสอบปลายภาคก่อนประกาศใช้ ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดวันสถาปนามหาวิทยาลัย และสัปดาห์งดเรียนเพ่ือเตรียมสอบปลายภาค ในปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การงดการเรียนการสอนในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องมีการจัดกิจกรรม

ให้นิสิตไปร่วมได้อย่างชัดเจน หากไม่มีกิจกรรมใด จึงไม่ควรงดการเรียนการสอน 
๒.  ควรจัดวันหยุดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมสอบ 

 

มติ การงดการเรียนการสอนในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาเขต  
 

  ๔.๒  เรื่อง  พจิารณารายชื่อเพื่อคัดเลือกผูส้มควรเปน็กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน 
                                  และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกของสภาวิชาการแทนตําแหน่งทีว่่าง 
 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่ งที่  ๒๑/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการแทนตําแหน่งที่ ว่าง ตามคําสั่งที่ ๔๓/๒๖๐  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  และแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนตําแหน่งที่ ว่าง  
ตามคําสั่งที่ ๘/๒๕๖๑ แล้วน้ัน กรรมการสภาวิชาการภายในและภายนอก มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  
ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะพ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๑๖ คน 
ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้ดําเนินการแจ้งส่วนงานวิชาการเพ่ือให้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ  ซึ่ งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิภายใน  สรรหาจากคณาจารย์ประจําที่ มี ตําแหน่งทางวิชาการ 
ต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สรรหาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีความเช่ียวชาญเทียบเท่าในกลุ่มสาขา ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก 
ผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 



 ๑๑ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยสภาวิชาการ พ .ศ .๒๕๕๘ ข้อ ๕ ได้กําหนด

องค์ประกอบให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่งจํานวนไม่เกินสี่คน ได้แก่ ผู้แทน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น และขณะน้ีกรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่ง
ครบวาระเช่นกัน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณารายช่ือเพ่ือคัดเลือก 

๒. ควรกําหนดให้คณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ 
 

มติ  
๑.  ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ ดังน้ี 

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนไม่เกิน ๔ คน) 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสทิธ์ิ  กล่อมเกลา้  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กลุม่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์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 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล  

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กลุม่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน) 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  
สถาบันคุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 



 ๑๒ 

๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ ์  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๓) รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

๔) ศาสตราจารย์อํานวย  ยัสโยธา   
สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดปฏิเสธการตอบรับ เห็นควรให้พิจารณาเลือกจากกรรมการท่ีได้รับ
คะแนนในลําดับถัดไป โดยให้มีสังกัด/สาขาวิชาเช่ียวชาญท่ีไม่ซ้ํากัน 

๒.   ให้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตําแหน่งไม่เกินสี่คน ได้แก่ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ จํานวน ๓ คน และหัวหน้าส่วนงานอ่ืน จํานวน ๑ คน เพ่ือเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
 
  ๔.๓  เรื่อง  กําหนดช่วงเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นเมธาจารย์ 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนเมธาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วน้ัน ขั้นตอนการดําเนินการที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕  
มีดังน้ี 
  ข้อ ๕ กําหนดขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือแต่งต้ังเมธาจารย์ ดังน้ี 

๑. ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเป็นเมธาจารย์ พร้อมรายละเอียดประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่สําคัญ และเหตุผล
ความจําเป็นในการเสนอแต่งต้ัง รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ต่ออธิการบดี 

๒. ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง ทําหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่งต้ังเป็นเมธาจารย์ ก่อนเสนอสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามลําดับ 

๓. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผูส้มควรได้รับการแต่งต้ังเป็นเมธาจารย์โดยการพิจารณาลับ 
๔. การแต่งต้ังเมธาจารย์ให้จัดทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

เพ่ือให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นเมธาจารย์ ได้ดําเนินการเสนอช่ือ
ต่ออธิการบดี แล้วอธิการบดีจักได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือมาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมพร้อมกัน 
ในคราวเดียวกัน  ในการน้ี จึงเสนอเพ่ือพิจารณาช่วงเวลาในการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นเมธาจารย์  
ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

มติ มอบคณะพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น 
เมธาจารย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอช่ือมายังอธิการบดี ผ่านฝ่ายวิชาการ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๓ 

  ๔.๔  เรื่อง  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
                                            พ.ศ. ... 

 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๒๒๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
ให้ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  เพ่ือให้การปรับปรุง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ... เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ข้อ ๖ ไม่ควรนิยามประเภทของนิสิตตามสภาพการลงทะเบียน เช่น นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลา  

นิสิตที่ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา เพราะเมื่อการลงทะเบียนเปลี่ยน ประเภทนิสิตจะเปลี่ยนแปลง  
๒. ให้คณะหารือการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่กําหนดให้มีเฉพาะนิสิตภาคปกติ โดยยกเลิก

ภาคสมทบ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ไปสอน 
นอกเวลาราชการ และการบริหารจัดการอ่ืน 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 ควรแก้ไขข้อความท่ีระบุสถาบันการศึกษาอ่ืนให้ชัดเจน ดังน้ี 
เดิม  การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยทักษิณและ 

สถาบันการศึกษาอ่ืน 
        เป็น การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  
    สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือ สถาบันการศึกษาที่เทียบเท่า 

๖. การเทียบรายวิชา ที่ปรากฏรายวิชาเดิมในใบแสดงผลการศึกษา อาจมีปัญหาต่อหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพ  

๗. ข้อ ๓๗.๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความสําหรับนิสิตผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง
และอันดับสอง คือ “และต้องไม่เรียนซ้ําในรายวิชา” 



 ๑๔ 

มติ  
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
๒. มอบฝ่ายวิชาการ จัดทําหนังสือถึงคณะเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบ

การศึกษาที่กําหนดให้มีเฉพาะนิสิตภาคปกติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๕.๑  เรื่อง  หารือการจัดส่งการแสดงจากผูบ้ริหารในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่  
                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 
  ตามท่ีสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา น้ัน ในการน้ี จึงหารือการขอ
การแสดงจากผู้บริหาร จํานวน ๑ ชุด 
 

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พิจารณา 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 
 

 
 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   
              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 


