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บรรยากาศประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 วันเสารที่ 6 พฤศจิกายน 2564
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มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรอง
         รายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

1.1 เรื่องแจงจากนายกสภามหาวิทยาลัย
         รับทราบเรื่องสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
1.2 เรื่องแจงจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย(ไมมี)
1.3 เรื่องแจงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
     รับทราบเรื่องตางๆ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
   ความคืบหนาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการรูปแบบใหม ดานชุมชน 
         ดานศิลปวัฒนธรรม         ดานศิลปวัฒนธรรม
         แนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประสงค เกษราธิคุณ 
         ซึ่งดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
         ผลการเลือกนายสุพงค  แซอิ้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 
         เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
         ซึ่งไมใชคณาจารยประจำ (แทนตำแหนงที่วาง)      
         ขอมูลการฉีดวัคซีน และการเปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
         ในภาค         ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
1.4 เรื่องแจงจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  รับทราบเรื่องแจงจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง   
         รายงานความกาวหนา/ผลการดำเนินงานตามมติ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ    
         ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564
      รายงานความกาวหนา/ผลการดำเนินงานตามมติ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
         ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ถึงครั้งที่ 8/2564
         (ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ)         (ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ)

   ผลการแจงเวียนพิจารณาลงมติเรื่องการปรับปรุง
      แกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
      ฉบับป พ.ศ. 2564 (ปรับคำอธิบายรายวิชา)

    รับทราบผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
    สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
    โดยไมมีการแกไขและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

- ไมมี - 

3



วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ วาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
               (ต่อ)

วาระที่ 7 เรื่องลับ

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. 2565
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและ
         ทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
         ทั้งนี้ โดยเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไปและ
         จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5.2  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
      เปนตนไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
5.3  มอบอธิการบดีนำขอสังเกตขอเสนอแนะไปศึกษาและพิจารณา 
           เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การขอใหบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 
      ใชพื้นที่หลังคาในการติดตั้งและบริหารจัดการพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิต
      ไฟฟาแสงอาทิตย แบบติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      และทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในราคาสวนลดคาไฟฟา
      รอยละ 20 ของคาไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบ Solar Rooftop

   

7.3  รับทราบผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
      สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
      (วาระลับ) โดยมีการแกไข และรับรองรายงานการประชุม
      สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
      (วาระลับ) โดยมีการแกไข 
7.4  แตงตั้งศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
       ทั้งนี้ตั้งแตวัน       ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

6.1 เห็นชอบรางประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ 
     และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับนิสิตพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
     ประจำปการศึกษา 2565 
6.2 เห็นชอบงดเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
     ปการศึกษา 2563 และมอบอธิการบดีดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

7.1 รับทราบรายงานความกาวหนา/ผลการดำเนินงานตามมติ ขอสังเกต
      และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 
      เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 (วาระลับ)
7.2 รับทราบรายงานความกาวหนา/ผลการดำเนินงานตามมติ ขอสังเกต
     และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 - 
     ครั้งที่ 8/2564 (วาระลับที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ)

6.3 รับทราบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2563 ในระดับ 3 และ
     เห็นชอบประเด็นสำคัญที่ตองพัฒนาตอเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 
     การบริหารจัดการองคกร
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วาระที่ 7 เรื่องลับ (ต่อ)

วาระที่ 8 เรื่อง เสนอเพื่อเห็นชอบ
       /อนุมัติ หรือทักท้วง

วาระที่ 9 เรื่องอิ่นๆ

วาระที่ 7 เรื่องลับ (ต่อ)

7.5 การสรรหาอธิการบดี
        มอบศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช นำเสนอรายละเอียด
        นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหผูเขารับการสรรหา
        ดำรงตำแหนงอธิการบดีใชจัดทำแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
        และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งถัดไป
        เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การสรรหาอธิการบดี 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 โดยใหเพิ่มคุณสมบัติของกรรมการสรรหา 
        ตามขอ 9(3)  ดังนี้ “โดยตองเปนผูที่เขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
        วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และมีบทบาทสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ 
        ทั้งเปนผูไมมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลประโยชนผูกพันกับผูสมัครอธิการบดี”
        เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

7.12  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
          เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
          แทนตำแหนงที่วาง ทั้ง 3 ตำแหนง จากเดิม 90 วัน เปน 120 วัน 
          และใหเริ่มนับระยะเวลาการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
          แทนตำแหนงที่วางทั้ง 3 ตำแหนง นับตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม  2564เปนตนไป ซึ่งเปนวันถัดจากวันที่
          นายกสภามหาวิทยาลัยไดออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
                    รับทราบและเห็นชอบการใหผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
          ผูปฏิบัติงานในสำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 
          และผูปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
          ไดมีสวนรวมในการเสนอชื่อในชองทางการดำเนินงาน
          ของสภาคณาจารยและพนักงาน 

7.11 เห็นชอบมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปการศึกษา 2563 ดังนี้
    ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย 
         มอบปริญญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร
         นางสาวสุนี ลิมปปยะพันธ 
         มอบปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 

- ไมมี -

- ไมมี -

7.6  (ปกปด)
7.7  (ปกปด)
7.8  อนุมัติแตงตั้งอาจารย ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ 
      ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (6102) 
 7.9 อนุมัติแตงตั้งอาจารย ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 
      ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย       ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
      สาขาวิชานิเทศศาสตร (6105)  อนุสาขาวิชาการสื่อสาร  (610502) 
      ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
7.10 อนุมัติแตงตั้งอาจารย ดร. สุขุมาล หวานแกว 
       ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (5123) 
       ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2563 



10.1 รับทราบผลการดำเนินงานพันธกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2563
10.2 รับทราบมาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณการแพรระบาด
       ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
10.3 รับทราบ และเห็นชอบราง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
       ทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
          เรื่อง กำหนดกรอบตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
          สายสนับสนุนและประเภททั่วไปและขาราชการพล          สายสนับสนุนและประเภททั่วไปและขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
          ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป 
          (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
          เรื่อง คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย
          ซึ่งเปนผูมีประสบการณ พ.ศ. 2564 
          เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารยประจำ พ.ศ. 2564 
          เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบตำแหนงทางวิชาการ 
          และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2564          และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2564

10.4 รับทราบรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรม
       การจัดการเรียนรูสำหรับครูมืออาชีพ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 
       โดยเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
       และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.5 รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
       ในวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
       ณ หองประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ป วศ มศว มทษ        ณ หองประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ป วศ มศว มทษ 
       มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
       และผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
       โปรแกรม Cisco Webex
10.6 รับทราบปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2565

วาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          และให้ความเห็น

วาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                 และให้ความเห็น (ต่อ)
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*** หมายเหตุ ครั้งที่ 12 จะพิจารณาอีกครั้ง

ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจำปี พ.ศ. 2565
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*** หมายเหตุ ครั้งที่ 12 จะพิจารณาอีกครั้ง

ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจำปี พ.ศ. 2565
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ข่าวประชาสัมพันธ์
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 ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเชิญผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรเขารวมเพื่อรับฟงการนำเสนอ

แนวทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 4 ป และการตอบขอสัมภาษณจากผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาฯ(รศ. ดร. จตุพร แกวออน)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 - 11.30 น. ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม Cisco Webex 

      ทั้งนี้มีผูผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรใหความสนใจเขารวมรับฟงการนำเสนอ

แนวทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 4 ป

ประมวลกิจกรรมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



ประมวลกิจกรรมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 
อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
โปรแกรม Cisco Webex



ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย



คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา : ศ.ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
               รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
บรรณาธิการบริหาร : ผศ.ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
บรรณาธิการ : นางสาวจินตนา นาคจินดา หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ : นางสุกัญญา กุตเสนา นางสาวเกวลี ภาระบุญ นางสาวโสมรัศมิ์ พันธ์ฤกษ์ นายนนทวัฒน์ ศรีจินดา
ออกแบบโดย :  นางสาวจินตนา นาคจินดา นางสุกัญญา กุตเสนา นางสาวเกวลี ภาระบุญ นางสาวโสมรัศมิ์ พันธ์ฤกษ์ 
                             นายนนทวัฒน์ศรีจินดา

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เบอร์ติดต่อ 074-317635
เบอร์โทรสาร 074-317636
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