
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๑.๕๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๓. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ     

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา 

(อาจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ) 

๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร      

      (อาจารย ดร.ระวีวัฒน  ไทยเจริญ) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(นางพรทิพย  บุญจุน...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๑๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๑๘. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     

(อาจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๑๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๐. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

    (นายอนุสรณ  กะณะศิริ...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๒. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๒๓. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๒๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๒๕. เจาหนาท่ีบริหารงาน   ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา    ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๒. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ      ติดภารกิจอ่ืน  

     (รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ     ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

 



 ๓ 

๔. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๕. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ     ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๖. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร      ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ      ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๑๐. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย...รักษาการแทน) 

๑๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด       ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทรสังขา  

รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๕๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

๑.๑.๑   เรื่อง  การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประธานแจงใหที ่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปลงนามความรวมมือกับวัดพุทธบูชา  

แอตแลนตา จอรเจ ีย และ Illinois State University ระหวางว ันที ่ ๒๘ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

๑.  การเจรจาความรวมมือรวมกับวัดพุทธบูชา แอตแลนตา จอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มีว ัตถุประสงคเพื ่อเสริมสรางความเขมแข็งในการสรางความรวมมือทางวิชาการกับองคกรในตางประเทศ  

รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมใหนิสิตปจจุบันและนิสิตเกาไดไปเผยแพรศิลปวัฒนธรมไทยและภูมิปญญาไทย 

ในโครงการส ง เสร ิมศ ิลปว ัฒนธรรมไทยและภ ูม ิป ญญาไทยในต างประเทศซ ึ ่ ง ใหคณะศ ึกษาศาสตร   



 ๔ 

เป นศูนย งานกลางในการประสานงาน เพื ่อให คร ูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตร ีไทย นาฏศิลปไทย  

ศิลปะแมไมมวยไทย รวมถึงการนวดแผนไทย ไปเผยแพรในตางประเทศ โดยใชวัดเปนฐานผานชุมชนคนไทย 

ในเมืองแอตแลนตา จอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒. การลงนามความรวมมือกับ Illinois State University เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันและคณะของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย รวมทั้งไดกำหนดทิศทางการพัฒนาความรวมมือระหวางกัน 

ในเรื่องการขยายความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และการวิจัยใหกับนิสิต

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

Illinois State University เปนมหาวิทยาลัยเกาแก กอตั้งเมื่อป ค.ศ.๑๘๕๗ มีลักษณะเปน 

Residence Campus มี ๖ วิทยาลัย คือ College of Applied Science and Technology, College of Arts 

and Sciences, College of Business, College of Education, College of Fine Arts, Mennonite College 

of Nursing มีการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีจัดหลักสูตรรวมกันสองสถาบันในรูปแบบ ๑+๑  ๒+๒ และ ๓+๑+๑ 

โดย Illinois State University มีความยินดีหากมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรรวมในรูปแบบดังกลาว รวมทั้งการ

จัดสงบุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัย (Shadowing Program)    

นอกจากนี้ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา หากคณะใดมีความประสงคจะจัดทำ

หลักสูตรรวมกันสามารถดำเนินการได โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตรที่จะดำเนินการเปดหลักสูตรครูวิทยาศาสตร 

(สอนภาษาอังกฤษ) ซ่ีงจะตองมีการนัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือจะไดดำเนินการตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑   เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

อาจารย สายพิณ  ว ิไลร ัตน   รองอธ ิการบดีฝ ายพัฒนาองคกรและทร ัพยากรบุคคล  

แจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑.๒.๑.๑  เรื่อง  ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  

      ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

  ตามเกณฑการพัฒนาองคกรสู ความเปนเลิศ (EdPEx) หมวด ๔ ไดกำหนดใหสถาบัน 

มีกระบวนการจัดการความรู  เพื ่อใหเกิดการเรียนรู ในระดับสถาบัน นั ้น ซึ ่งมหาวิทยาลัยทักษิณไดกำหนด

กระบวนการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและถายทอดความรูดานพันธกิจ ประกอบดวย ดานการ

จัดการศึกษา ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานระบบสนับสนุน และดานการสรางนวัตกรรม เพื่อเปนการ

รวบรวมและถายทอดความรู ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัตทีิ่ดี 

และไดดำเนินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยพิจารณาจากการท่ีสวนงานเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศ



 ๕ 

หลักเกณฑการคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ด ี (Good Practice) ลงวันที ่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และใหสวนงาน 

หนวยงาน งาน หรือบุคลากรวมสงผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่มีลักษณะแนวปฏิบัติที่ดีตามขอ ๓  

ของประกาศฯ เขาประกวดเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ดีในระดับมหาวิทยาลัยและพิจารณาจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

๑. สวนงานท่ีมีคะแนนผลการประเมินภาพรวม ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป และ 

๒. แนวโนมผลการประเมิน ยอนหลัง ๓ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

๓. ผลการดำเนินงานมีกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธท่ีชัดเจน 
 

ซึ่งหนวยงาน/สวนงานที ่ไดรับการคัดเลือก ไดแก แนวปฏิบัติที ่ดีของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เรื่อง จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน (TSU๐๗) ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซึ ่งพบวามีระบบที่ชัดเจน ตั ้งแตกำหนดนโยบาย กำหนดตัวชี ้ว ัด การติดตามผลเงินสนับสนุน  

การใชประโยชน การทำขอตกลง และมีประกาศใหทุน เพื่อเปนการเพิ่มผลงานของสวนงาน มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ทำซ้ำได การวัดมีการติดตาม มีระบบสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที ่ดีของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

เรื่อง การบริการวิชาการ : โครงการชุมชนตนแบบสุขภาวะ พบวา มีกระบวนการการมีสวนรวม มีการขยายสูชมุชน

อ่ืน มีการบูรณาการการสอนกับงานบริการวิชาการ มีการประเมินโดยชุมชน  

ทั้งนี้ หนวยงาน/สวนงาน ที่ไดรับการคัดเลือกตองเตรียมนำเสนอเพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ณ หองประชุม SC๒๑๖ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหองประชุมทางไกล 

หองทานตะวัน (SC๑๒๑๘) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รับทราบ 

 

 ๑.๒.๑.๒  เรื่อง  รายงานการจัดทำฐานขอมูลผลงานทางวิชาการ     
 

  ตามท่ี ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รวมกับ สำนักคอมพิวเตอร พัฒนาฐานขอมูล

ผลงานทางวิชาการ นั้น บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบในสวนของการนำเขาขอมูลแลวเสร็จ โดยเปดให

บุคลากรใชงาน ตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ปจจุบันมีบุคลากรนำเขาขอมูลผลงานทางวิชาการเขาสูระบบแลว 

จำนวน ๓๐ รายการ ประกอบดวย ผลงานของคณาจารยคณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากบุคคล จะรวบรวมความตองการและปญหาการใชงานระบบ ทั้งในสวนของเจาของผลงาน หนวยงาน  

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และผูบริหาร เพ่ือใหสำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 

มติ รับทราบ 



 ๖ 

๑.๒.๒   เรื่องแจงจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล 

      และผดุงครรภของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร แจงใหที่ประชุมทราบวา 

ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร ไดยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเอง พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาการรับรอง

สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการรับรองสถาบันฯ ตามขอบังคับ 

สภาการพยาบาล วาดวย หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น 

ท้ังนี้ สภาการพยาบาล ไดมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาฯ จำนวน ๓ ทาน คือ 

๑. รองศาสตราจารยสุปาณี  เสนาติสัย  ประธานคณะทำงาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลลา  ตันตโยทัย ผูทำงาน 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ ผูทำงานและเลขานุการ 
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดร ับแจงผลการพิจารณาขอรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ และไดดำเนินการแจงใหบุคลากรทุกทานทราบ และนำเสนอ

ประเด็นจากการเสนอแนะ เขาที ่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อพิจารณาแนวทาง 

การดำเน ินการตามขอเสนอแนะจากสภาการพยาบาล และมอบหมายผ ู ร ับผ ิดชอบในการดำเน ินการ  

โดยจะมีการติดตามเปนระยะ เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาครั้งตอไป ซึ่งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันฯ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปที ่ ๒ ของการเปด

ดำเนินการ) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนเวลา ๑ ปการศึกษา (ปการศึกษา 

๒๕๖๒) 

๒. ใหความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๘ คน/ป 

หากคณะพยาบาลศาสตร ประสงคจะรับนักศึกษาเพิ่ม จะตองรับอาจารยเพิ่มเพื่อให

อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษาไมเกิน ๑ : ๘ ตามขอบังคับสภาการพยาบาล 

วาดวยการับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. ใหคณะพยาบาลศาสตร แจงรายชื่อเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

พยาบาล ชั้นปที่ ๑ และรายชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งคุณวุฒิของ

อาจารยพยาบาลประจำโดยเปนขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ของทุกปการศึกษา 

ที ่สภาการพยาบาลให การร ับรองและลงนามสำเนาถ ูกต อง โดยผ ู บร ิหาร

สถาบันการศึกษาและแผนบันทึกขอมูลสงมายังสภาการพยาบาล 



 ๗ 

๔. ใหคณะพยาบาลศาสตร ยื ่นเสนอรายงานการประเมินตนเองตอสภาการพยาบาล 

เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งตอไป ภายใน ๖ เดือน กอนเปดภาคการศึกษาปที่ ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาการพยาบาลดำเนินการตรวจเยี่ยมและพิจารณา 

ใหการรับรองสถาบันการศึกษาตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

๑.๒.๓   เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

   ๑.๒.๓.๑  เรื่อง  กิจกรรม Innovation by GSB Startup 

 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักบมเพาะ

วิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับภาพรวมของการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการ

เพื ่อวิสาหกิจในชุมชนวา เปนหนวยงานลักษณะพิเศษที ่มีขอบขายในการดำเนินงานดานคลินิกเทคโนโลยี  

การบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร และการบมเพาะวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งขณะนี้เมื ่อมีการปรับ

โครงสรางของกระทรวงใหม คือ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะทำใหสามารถดำเนินงาน

ไดคลองตัวยิ่งขึ ้น เชน การดูแลอุทยานวิทยาศาสตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

การขับเคลื ่อน Social Innovation โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ การดำเนินงานโครงการ GSB Starup  

ของธนาคารออมสิน ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและจัดทำพื้นที่กิจกรรม Innovation Club by 

GSB Startup เพื่อเปนพื้นที่ Co-Working Space ในการสนับสนุนกลุมคนรุนใหม นิสิตที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ  

ใหมีพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู การสรางสรรคนวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ และสรางเครือขายธุรกิจ และเพ่ือชวย

กระตุนใหนิสิตไดเกิดการสรางสรรค สรางภาวะความเปนผูประกอบการ และเกิดเปนผูประกอบการที่มั่นคงยั่งยืน

ตอไป เพื่อใหการขับเคลื่อนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จะเรียนเชิญผูบริหารรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อสราง

ความรวมมือในการสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมรวมกัน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

 

 

 

 



 ๘ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การสรางบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ เปนการเปลี่ยนแนวคิดในการจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหม ที ่ไมใชมุ งเฉพาะผลิตคนไปหางาน แตจะผลิตคนเปน

ผูประกอบการ ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ อาจารยผู สอนตองเขาใจและใหความสำคัญ 

กระตุนใหผูเรียนไดสนใจในเรื่องนี้ 

๒. คณะศิลปกรรมศาสตร อาจนำไปประยุกตใชโดยเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร จะเปนชองทางหนึ่ง

ในการผลักดันนิสิตได 

๓. การดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สามารถเชื่อมโยงตอการ

จัดทำกระบวนงานของมหาวิทยาลัยในหมวดท่ี ๒ แผนกลยุทธท่ีผลักดันใหเกิดนวัตกรรม 

    

 มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๔   เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

   ๑.๒.๔.๑  เรื่อง  การสอบวัดความสามารถดาน ICT 

   อาจารยนิพัทธุ   อินทอง ผู อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร แจงใหที ่ประชุมทราบวา 

สำนักคอมพิวเตอรรวมกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดทำระบบการสอบวัดความสามารถดาน ICT  

เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบมาตรฐานความสามารถดาน ICT พื้นฐาน ในเรื่อง Basic ICT,  

Communication, Information literacy, Document Management, Presentation แ ล ะ  Data and 

Information Management โดยมีคณาจารยสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร เปนกรรมการพัฒนาคลังสอบ เมื่อสำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบเปนที่แลวเสร็จ ฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล จะกำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือนำระบบนี้มาใชตอไป 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 

 

   ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา เมื่อมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และลดปริมาณกระดาษ ควรกำหนดเปนมาตรการที ่จริงจัง 

และปฏิบัติเหมือนกันท้ังมหาวิทยาลัย  

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 



 ๙ 

 

๑.๒.๕  เรื่องแจงจากผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

๑.๒.๕.๑   เรื่อง  กฎหมายนารูกับฝายนิติการ 
 

  อาจารยศรุต  จุยมณี  ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย แจงใหที่ประชุมทราบกฎหมายนารู

กับฝายนิติการ ในเรื่องตาง ๆ โดยมีแนวคำนิจฉัยของศาลปกครอง ดังนี้ 

๑. หัวหนาคลังตองทำอยางไร เม่ือผูยืมเงินทดรองราชการ ไมยอมคืนเงินเหลือจาย 

ศาลปกครองสูงสุดไดวางบรรทัดฐานการปฏิบัต ิหนาที ่ของหัวหนาหนวยงานคลัง 

กรณีเจาหนาที่ยืมเงินทดรองราชการแลวไมสงใชเงินยืมเหลือจายภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน  

(หรือตามระยะเวลาที ่กำหนดไวในสัญญาการยืมเงิน) หัวหนาหนวยคลังมีหนาที ่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กฎหมายหรือระเบียบหรือที่สัญญาการยืมเงินนั้นกำหนดไวอยางเครงครัดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมซึ่งถือเปนสาระสำคัญ การที่หัวหนาหนวยคลังไมปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องดังกลาว

อยางเครงครัด ถือเปนการปฏิบัติราชการไมถูกตองตามระเบียบและเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  

อันเปนกระทำละเมิดตอหนวยงาน 

 

๒. ความผิดรับผิดทางละเมิดกับการนำเงินบริจาคไปใชจายนอกวัตถุประสงค 

เงินที่ผูบริจาคไดบริจาคใหแกสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

สถาบัน ถือเปนเงินรายไดของสถาบันตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๔ และขอ ๗ ของระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหาร

งบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งขอ ๑๕ ของระเบียบดังกลาว กำหนดหามมิใหหักเงินรายไดไวใชจาย 

เพื่อการใด ๆ กอนนำสงสถาบัน ดังนั้น การที่ผูฟองคดีรับเงินบริจาคไว แตไมไดนำสงเงินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา กลับนำเงินดังกลาวไปหักกลบลบหนี้กับคาใชจายของผูฟองคดี จึงเปนการจงใจหักเงินบริจาคไปใชใน

กิจการที่ไมเขาขอยกเวนตามที่ระเบียบกำหนดใหมีการหักไวได อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ ของระเบียบ

ดังกลาว เมื่อการกระทำของผูฟองคดีเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไมสามารถ

นำเงินบริจาคไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาค จึงเปนการกระทำละเมิดตอมหาวิทยาลัย ดังนั้น คำสั่งใหผูฟองคดี

ชดใชคาสินไหมทดแทนจึงชอบดวยกฎหมาย 

 

๓. ความรับผิดทางละเมิดกับการคำนวณคาเสียหายจากการคำนวณคาใชจายจาก

การผิดสัญญาทุนผิดพลาดทำใหมหาวิทยาลัยเสียหาย 

การที่เจาหนาที่ฝายบริหารงานบุคคลคำนวณระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนของ

ขาราชการผูผิดสัญญาลาศึกษาผิดพลาด เนื่องจากมิไดนำระยะเวลาปฏิบัติราชการไปหักชดใชตามสัญญาการศึกษา 

ที่ทำไวกับอีกหนวยงานหนึ่งกอนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว๕๖  ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๔๕ นั้น แมการกระทำดังกลาวจะเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย แตเมื่อความเสียหายดังกลาว

สวนหนึ่งเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายมิไดจัดสงหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังดังกลาวใหเจาหนาท่ี



 ๑๐ 

ฝายบริหารงานบุคคลไดรับทราบ และไมไดวางระบบการตรวจสอบกรณีท่ีผูผิดสัญญาจะตองชดใชทุนตามสัญญาของ

หนวยงานราชการตางกัน ประกอบกับที่ผานมาไมเคยมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นมากอน และในแฟมประวัติของขาราชการ 

ผูผิดสัญญาลาศึกษา ไมมีสำเนาสัญญาการเปนนนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยหรือรายละเอียดขอผูกพันตามสัญญา 

กรณีจึงรับฟงไดวา การละเมิดเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานสวนรวมดวย  

จึงควรหักความรับผิดชอบหรือความบกพรองดังกลาวออกรอยละ ๙๐ ของความเสียหายท้ังหมด 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 
 

มติ รับทราบ 

 

๑.๒.๖   เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ๑.๒.๖.๑  เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๒๙ 

 

   อาจารย ดร.วัลลภ  ดิษสุวรรณ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงใหท่ีประชุมทราบวา

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันคีนันแหงเอเชีย  

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๙ ภายใตหัวขอ “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” (Research and 

Innovation for Sustainability Development) ระหวางวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล 

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ประสบการณดานการวิจัยรวมกัน  

และนำผลงานวิจัยไปบูรณาการใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการประชุมดังกลาว 

มีผูเขารวมจำนวน ๔๙๑ คน ไดรับเงินจากการบริการวิชาการ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท สามารถเก็บคาลงทะเบยีน

จากผูเขารวมประชุมได ๗๓๖,๕๐๐ บาทและบุคลากรสถาบันคีนันแหงเอเชีย/สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (เจาภาพรวม) 

เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๘๖,๕๐๐ บาท  

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที ่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  ๓.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการสนับสนุนอาจารยหรือนักวิจัย 

     ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)  

               พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันจันทรที ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักบมเพาะวิชาการเพื ่อวิสาหกิจในชุมชน ไดเสนอวาระการประชุม 

เพื ่อพิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการสนับสนุนอาจารยหรือนักวิจ ัยไปปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีมติมอบสำนักบมเพาะวิชาการ 

เพื่อวิสาหกิจในชุมชน ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ นั้น ในการนี้ สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจใน

ชุมชน ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรแกไขคำวา “หนวยงาน” เปน “สวนงาน” ใหครบถวน ตามขอเสนอแนะจากการประชุม

ครั้งท่ีผานมา  

๒. คำนิยามของอาจารยหรือนักวิจัย ยังไมครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางจากเงิน

งบประมาณแผนดิน 

๓. การจายเงินเพื่อจางทดแทนอาจารยที ่ไปปฏิบัติงาน จะตองสอดคลองกับขอกำหนดของ

มหาวิทยาลัย 

 

มติ  

๑. เห็นชอบในหลักการ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการสนับสนุนอาจารยหรือนักวิจัย 

ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. เห็นควรใหมีคณะทำงานซึ่งประกอบดวยฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝายการคลังและ

ทรัพยสิน และฝายนิติการ เพ่ือพิจารณา ราง ระเบียบกอนนำเสนอเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 

 



 ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

             หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


