รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๕๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ)
๒. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง)
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๔. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารยสายพิณ วิไลรัตน)
๕. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๖. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
๗. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.วิษณุ นภาพันธ...รักษาการแทน)
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชว ยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒ
ั น ไทยเจริญ)
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๑๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)

ประธาน

๒
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร
(รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค)
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน)
๑๖. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชว ยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
๑๗. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
๑๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารยวิทยา ขาวขจร...ปฏิบัติหนาที่แทน)
๒๐. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ)
๒๒. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนิพัทธุ อินทอง)
๒๓. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๒๔. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๒๕. เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
ผูไมมาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร)
๒. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
๓. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

๓
๔. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
๕. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
๖. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
(อาจารยศรุต จุยมณี)
๗. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา
(อาจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน)
๙. ผูอำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย...รักษาการแทน)
๑๐. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร...รักษาการแทน)
๑๑. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี -

๔
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.๒.๑.๑ เรื่อง ผลการสอบ HUSO TEST ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามตัวชี้วัด TSU-HUSO-๐๔
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ได จ ั ด ทำแผนพั ฒ นาคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ภายใตวิสัยทัศน “เปนคณะชั้นนำทางวิชาการดานมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร เป น ที่ ย อมรั บ ของสั งคม และขั บ เคลื ่ อ นเป น ส ว นหนึ ่ง ของการแก ไ ขป ญ หาสั ง คมภาคใต ”
โดยกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่สะทอนอัตลักษณของคณะฯ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ประกอบดวย
TSU-HUSO-๐๑ นิสิตหรือผูรับบริการและบุคลากรที่เปนชาวตางชาติ (Inbound)
TSU-HUSO-๐๒ นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับ
ตางประเทศ (Outbound)
TSU-HUSO-๐๓ ความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รหน ว ยงานวิ ช าชี พ ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ และ
TSU-HUSO-๐๔ รอยละของนิสิตที่สอบผาน HUSO-TEST ตามเกณฑที่คณะกำหนด
ในการนี ้ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ได ด ำเนิ น การตามตั ว ชี ้ ว ั ด TSU-HUSO-๐๔
โดยจั ด ทำโครงการพั ฒ นาข อสอบ (HUSO TEST) เพื่อสรางแบบทดสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษ และวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นำรองใหนิสิตชั้นปที่ ๓ เขาสอบ
และจั ด สอบไปเมื ่ อ วั น ที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผลการดำเนิ น งาน มี น ิ ส ิ ต เข า สอบ จำนวน ๔๖๔ คน
คิ ด แป น ร อ ยละ ๘๔.๗๐ ของนิ ส ิ ต ชั ้ น ป ท ี ่ ๓ ทั ้ ง หมด นิ ส ิ ต ส ว นใหญ ม ี ผ ลการสอบต อ งปรั บ ปรุ ง
(Need Improvement) คะแนน ๐-๓๙ ร อ ยละ ๔๗.๕๒ พอใช (Fairs) คะแนน ๔๐-๔๙ ร อ ยละ ๒๗.๙๓
ปานกลาง (Moderate) คะแนน ๕๐-๕๙ ร อ ยละ ๑๓.๗๔ ดี (Good) คะแนน ๖๐-๖๙ ร อ ยละ ๖.๕๓
และดีมาก (Very Good) คะแนน ๗๐-๗๙ รอยละ ๔.๒๘
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๑.๒.๒.๑ เรื่อง การขอรับรองเปนสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการแพทยแผนไทย
ตามหนังสือที่ สกพท ๐๔ ๑๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ สภาการแพทยแผนไทย
ไดแจงผลการขอรับรองเปนสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผไทย ซึ่งคณะกรรมการ
สภาการแพทยแผนไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติรับรองหลักสูตร
การแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
และผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันและหลักสูตรดังกลาว มีสิทธิสมัครสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย
เพื่อขอเปนสมาชิกสภาการแพทยแผนไทย และขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) และมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามหนั ง สื อ รั บ รองสภาการแพทย แ ผนไทย เลขที ่ สกพท ๗/๒๕๖๒ ให ไ ว ณ วั น ที ่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
และตามหนังสือที่ สกพท ๐๔.๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สภาการแพทยแผนไทยไดดำเนินการ
พิจารณาประทับตราสภาการแพทยแผนไทยและลงลายมือชื่อรับรองเลมหลักสูตรการแพทยแผนไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เปนที่เรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๑.๒.๓ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
๑.๒.๓.๑ เรื่อง โครงการสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย เรื่อง กาวผานการเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพ
อุดมศึกษายุคใหม
ดวยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง “กาวผานการเปลี่ยนแปลง สูคุณภาพอุดมศึกษายุคใหม” ระหวางวันที่
๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ตันจง ปาการ ชั้น ๘ โรงแรมอัมรา สุรวงศ กรุงเทพฯ เพื่อใหคณะทำงานระบบ
คุณภาพการศึกษา ทปอ. และคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ทปอ. ไดเขารวมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางการประกัน คุ ณภาพในรอบปที่ผ านมา และเพื่อใหมหาวิทยาลัย /สถาบัน สมาชิก ทปอ. เขาใจใน
สาระสำคัญดานการประกันคุณภาพในรางพระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา นั้น
ในการนี้ ฝายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบขอมูลตาง ๆ จากโครงการสัมมนาระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง “กาวผานการเปลี่ยนแปลง สูคุณภาพอุดมศึ กษา
ยุคใหม” ดังนี้

๖
๑. หนังสือที่ ทปอ. ๖๒/ว ๐๓๒๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะหเสนอรายชื่อบุคลากรเขารวมการ
สัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง “กาวผาน
การเปลี่ยนแปลง สูคุณภาพอุดมศึกษายุคใหม”
๒. นโยบายการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดย ศาสตราจารย ค ลิ น ิ ก เกี ย รติ คุ ณ
นายแพทยอุดม คชินทร
๓. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา โดย นางสาวนุชนภา
รื่นอบเชย
๔. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดานการประกันคุณภาพในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ คันธมานนท
๕. เอกสารสรุปการสัมมนา “กาวผานการเปลี่ยนแปลง สูคุณภาพอุดมศึกษายุคใหม”
วันเสารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. เอกสารสรุปการสัมมนา “กาวผานการเปลี่ยนแปลง สูคุณภาพอุดมศึกษายุคใหม” วันอาทิตยที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗. ภารกิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในชวงเปลี่ยนผาน โดย ศาสตราจารย ดร.กิตติชัย
วัฒนานิกร
๘. ภารกิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในชวงของการเปลี่ยนผาน โดย ศาสตราจารย ดร.
ปานสิริ พันธุสุวรรณ
๙. พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาจะไปดวยกันอยางไร
โดย รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
๑๐. ขับเคลื่อนองคกรดวยคุณภาพตามเกณฑ EdPEx : ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดย รองศาสตราจารย ภญ.อุษณีย คำประกอบ
๑๑. Sandbox หนทางสูความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรูระดับอุดมศึกษา
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ คันธมานนท
๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ

๗
๑.๒.๓.๒ เรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
ตามที ่ ฝ  า ยวิ ช าการ ได จ ั ด โครงการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ก ารจั ด การเรี ย นการสอน :
หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
เพื่อเปนการติดตามความกาวหนา พรอมทั้งรวมรับฟงแนวทางดำเนินการ ปญหา และอุปสรรคในการนำองคความรู
ที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของผูเขารวมโครงการ โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. ขาดความพร อมด า นสิ ่ งอำนวยความสะดวก เชน สัญ ญาณ Internet WIFI ไม ครอบคลุ ม
ในพื้นที่อาคารเรียน ทำใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อดิจิตัลยังไมสามารถใชไดอยาง
สมบูรณ รวมทั้งปจจัยสวนบุคคลของนิสิตที่บางคนอาจจะไมมีอุปกรณโทรศัพทสมารทโฟน
๒. ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ โสตทัศนูปกรณเพื่อสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning เช น ไมโครโฟน ลำโพง จอ Projector
ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน
๓. จัดหองเรียน โตะ เกาอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางสะดวก และเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และการทำงานเปนกลุม
๔. จัดใหมีหอง Smart Classroom เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
๕. เพิ่มจุด Internet WIFI บริการใหแกนิสติ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
๖. หองเรียนในอาคาร ๑๕ และอาคาร ๑๗ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนชำรุดบอย เชน
ไมโครโฟน ลำโพง ตองการใหมีการดูแลและอำนวยความสะดวกใหพรอมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓.๓ เรื ่ อง สรุปจำนวนนิสิต สหกิจศึกษาและผลการประกวดโครงงานนิสิต
สหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

สหกิจศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เขากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยใหนิสิตจากสถาบันการศึกษาเขารวมฝกปฏิบัติ งาน
โดยเปรียบเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกลาวอยูภายใตการกำกับดูแล
จากพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ และการติดตามนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษานี้ไดรับความนิยมจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
เปนอยางมาก

๘
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาดวยการ
เรียนรูจากประสบการณตรง จึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรตาง ๆ โดยมีเปาหมาย
เพื่อใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะสากล มีความพรอมใน
การประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น
โดยในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ มี น ิ ส ิ ต เข า ร ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา จำนวน ๖๘๔ คน
๒๒ หลักสูตร และมีนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ จำนวน ๔๒ คน
ทั ้ งนี้โ ครงการสหกิ จ ศึกษาไดกำหนดใหน ิส ิตที่ไปปฏิบ ัติส หกิจ ศึกษาตองทำโครงงาน
สหกิจศึกษา ฝายวิชาการ จึงจัดใหมีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีนิสิต
สงผลงานเขาประกวดทั้งหมด ๑๒๕ โครงงาน ประกอบดวย
๑. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน ภาคบรรยาย จำนวน ๓ โครงงาน
๒. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน ภาคโปสเตอร จำนวน ๓๒ โครงงาน
๓. ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคบรรยาย จำนวน ๖ โครงงาน
๔. ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร จำนวน ๒๖ โครงงาน
๕. ประเภทมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการจัดการ ภาคบรรยาย
จำนวน ๒๒ โครงงาน
๖. ประเภทมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการจัดการ ภาคโปสเตอร
จำนวน ๓๐ โครงงาน
๗. ประเภทนวัตกรรม จำนวน ๖ โครงงาน
โดยมีผลการประกวดประกอบดวยรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๗ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ
จำนวน ๗ รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน ๑๖ รางวัล
ทั ้ ง นี ้ การเก็ บ ข อ มู ล นิ ส ิ ต ที ่ จ บการปฏิ บ ั ต ิ ส หกิ จ ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
จำนวน ๔๘๕ คน มีนิสิตที่ไดงานทำทันทีหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน ๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๗
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๓)
มติ

รับทราบ

๙
๑.๒.๓.๔ เรื่อง สถิติการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
(ขอมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ตามที่ ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ รวมกับ สวนงานวิชาการ ดำเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเขาเปนนิสิต ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น ไดมีการดำเนินการ
รับนิสิตทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ โดยผูผานการคัดเลือกไดรายงานตัวเขาเปนนิสิต
ในชวงระหวางวันที่ ๖ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผลการรับนิสิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฎวา ระดับปริญญาตรี มีผูรายงานตัว
เขาเปนนิสิต จำนวน ๓,๗๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๘ เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา
มีผูรายงานตัวเขาเปนนิสิต จำนวน ๒๕๓ คน เปนรอยละ ๓๕.๗๙ เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

จำนวน
ยืนยันสิทธิ์

ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพัทลุง
สรุป ผลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี
สรุป ผลการรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปผลการรัรบนิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๓,๐๗๐
๑,๐๘๕
๕๐๘
๑๙๙
๔,๑๕๕
๗๐๗
๔,๘๖๒

๓,๒๑๖
๖๔๗
๒๔๗
๑๗
๓,๘๖๓
๒๖๔
๔,๑๒๗

จำนวน
รายงานตัว
๓,๑๑๒
๖๓๕
๒๓๗
๑๖
๓,๗๔๗
๒๕๓
๔,๐๐๐

รอยละการ
ยืนยันสิทธิ์ตอ
แผนรับ
๑๐๔.๗๖
๕๙.๖๓
๔๘.๖๒
๘.๕๔
๙๒.๙๗
๓๗.๓๔
๘๔.๘๘

รอยละการ
รายงานตัวตอ
แผนรับ
๑๐๑.๓๗
๕๘.๕๓
๔๖.๖๕
๘.๐๔
๙๐.๑๘
๓๕.๗๙
๘๒.๒๗

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๔)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจั ดประชุ มที่ ประชุ มคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดั บ สู ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น
ปรากฎวา มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑๐
๑.
เดิม
เปน
๒.
เดิม

หนาที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๐
อาจารยวัลลภ ดิษสุวรรณ
อาจารย ดร.วัลลภ ดิษสุวรรณ
หนาที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๗
......จากผูเขารวมประชุมได ๗๓๖,๕๐๐ บาทและจากคูความรวมมือ เปนเงิน
๔๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๖,๕๐๐ บาท
เปน ......จากผูเขารวมประชุมได ๗๓๖,๕๐๐ บาทและบุคลากรสถาบันคีนันแหงเอเชีย/สำนักงาน
เลขาธิ การคุ ร ุ ส ภา (เจ าภาพร ว ม) เป น เงิ น ๔๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป น เงิ น ทั ้ ง สิ้ น
๑,๑๘๖,๕๐๐ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การคิดภาระงาน
อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณา
การคิดภาระงาน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคิดภาระงานของคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคิ ดค าภาระงานสอนไว แตจากการคำนวณโดยการกรอกภาระงานจริ ง พบวา
รายวิชาที่มีจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนนอย โดยเฉพาะรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร จะไดจำนวนชั่วโมงภาระ
งานนอย ทั้ง ๆ ที่ใชเวลาในการเตรียมการสอนเมื่อเทียบกับรายวิชาที่มีจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนมาก จะไดชั่วโมง
ภาระงานมาก
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การแกปญหาภาระงานคณาจารยที่มีภาระงานสอนนอย บางคณะไดดำเนินการใหอาจารย
รวมรับผิดชอบสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีนิสิตจำนวนมาก จึงทำใหมีภาระงานเพิ่มขึ้น
๒. การคิดภาระงานเปนการใหความยุติธรรมกับผูปฏิบัติงาน ไมเกี่ยวของกับการบริหารจัดการให
บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้น
๓. การคิดภาระงาน จะตองคำนึงถึงธรรมชาติของวิชาในแตละคณะ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๑๑
มติ
คณะทำงาน

เห็นชอบใหมีการพิจารณาทบทวนการคิ ดภาระงานสอนอีกครั้ง โดยมีผูแทนจากทุกคณะเป น

๔.๒ เรื่อง รายวิชาที่เปน ARR ไมมีในฐานขอมูลภาระงาน
อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณา
รายวิชาที่เปน ARR ไมมีในฐานข อมู ลภาระงาน เนื่องจากตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดใหคณาจารยรายงานผล
การปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากการกรอกขอมูลในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย พบวา รายวิชาที่ระบุเปน ARR (ในระบบทะเบียนระบุชื่อผูสอน แตไมระบุ
เวลาสอน โดยผูสอนเปนผูกำหนดเวลาสอน) จะไมมีฐานขอมูลของรายวิชาในระบบรายงานผลการปฏิบัติ งาน
ทำใหคณาจารยไมสามารถกรอกขอมูลได
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ

รับหลักการโดยมอบใหสำนักคอมพิวเตอรประสานกับงานทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
การจัดการความรูมหาวิทยาลัยทักษิณ และประเด็นการจัดการความรู
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได ก ำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนิ น งานการจั ด การความรู
ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ใหทุกสวนงานนำระบบการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมื อในการบริหารจัด การองค กร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน สูองคกรแหงการเรียนรู “คนเรียนรู องคกรเรียนรู”
๒. ใหทุกสวนงานคนหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ทั้งความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของ
ผูที่มีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูที่กำหนด โดยมุงเนนความรู
ที่บุคลากรตองใชในการปฏิบัติการ ปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การบริการ และการสราง
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และสถาบัน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย (สำหรับสวนงานอื่น หนวยงานบริหารอาจกำหนด
ประเด็นความรูที่สอดคลองกับบริบทของสวนงาน)

๑๒
๓. ให ท ุ ก ส ว นมี ร ะบบจั ด เก็ บ องค ค วามรู  / แนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี (Good Practice) และเผยแพร
เปนลายลักษณอักษร และนำองคความรู/แนวปฏิบตั ิที่ดี มาปรับใชในการปฏิบัติงาน
๔. ให มหาวิทยาลัย จั ดใหมีร ะบบกำกับ ติดตาม สงเสริม สนับ สนุนใหทุกสวนงาน ฝาย งาน
ดำเนินการจัดการความรูตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนากระบวนการคนหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice)
แนวทางการดำเนินการระดับมหาวิทยาลัย มีดังนี้
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู ทุกปการศึกษา
๒) กำกับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหทุกสวนงาน ฝาย งาน ดำเนินการจัดการความรูตาม
นโยบายที่กำหนด
๓) พัฒนากระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
๔) ประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางการดำเนินการระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบริหาร มีดังนี้
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูทุกปการศึกษา
๒) คนหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูที่มีประสบการณตรงและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ตามประเด็นความรูที่กำหนด โดยมุงเนนความรูที่บุคลากรตองใชในการปฏิบัติการ
ปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การบริการ และการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ
ผู  เ รี ย น ลู ก ค า กลุ  ม อื ่ น และสถาบั น อย า งน อ ยครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
และดานการวิจัย (สำหรับสวนงานอื่นอาจกำหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับบริบทของ
สวนงาน)
๓) จัดเก็บองคความรู/แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร
๔) นำองคความรู/แนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผานมา กระบวนการจัดการความรูทั้งระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน
หนวยงาน ยังไมเปนระบบ และไมไดใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
หรือตอยอดสูองคกรแหงการเรียนรู “คนเรียนรู องคกรเรียนรู” ที่มีประสิทธิภาพ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู โดยมีมติและขอเสนอแนะแนวทาง
การดำเนินงานดานการจัดการความรูทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน/หนวยงาน รายละเอียดดังตอไปนี้

๑๓
ขอเสนอแนะ
๑. การนำประเด็นมาดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู ตองเปนประเด็นที่อยูภายใต
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชน

-

ดานการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning

-

ดานการวิจัย ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทยของ
รัฐบาลและสังคม

-

ด า นการบริ ก ารวิ ช าการ ประเด็ น ที ่ ค วรดำเนิน การ คื อ การบริ ก ารวิ ช าการแบบ
หารายไดและการเปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานภายนอก
๒. ประเด็นอื่นๆ ที่นาจะนำมาดำเนินการ โดยพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน คือ การเปน
อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต ทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงของ
นิสิต คุณธรรมจริยธรรมในมหาวิทยาลัย การกระตุนบุคลากรใหมีแรงขับในการปฏิบัติงาน
เปนตน
มติ
๑. เห็นชอบใหมีการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานดานการจัด การความรู ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน/หนวยงาน และนำหารือในที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และ
ผูบริหารระดับสูง
๒. มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลยกรางรายละเอียดนโยบายดังกลาว
ในการนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒) ประเด็นการจัดการความรู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒

-

ดานการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning

-

ดานการวิจัย ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทยของรัฐบาล
และสังคม

-

ดานการบริการวิชาการ ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การบริการวิชาการแบบหารายได
และการเปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานภายนอก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑)

๑๔
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ ยังมีความเขาใจนิยามการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ไมชัดเจน
๒. ควรจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู เ พื ่ อ ให ไ ด บ ั ณ ฑิ ต ตรงตามที ่ ค าดหวั ง Expected
Learning Outcome: ELO) ซึ่งการจัด การเรี ยนการสอน จะเริ่มตั ้งแต การกำหนดวิธ ีส อน
การจัดกิจกรรม รวมทั้งการประเมินผลเพื่อใหนิสิตสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
๓. ควรกำหนดประเด็ น การจั ด การความรู  ด  า นการจั ด การเรี ย นการสอน ในประเด็ น เรื ่ อ ง
การจั ด การศึ ก ษาแบบ Outcome-Based Education โดยการดำเนิ น การดั ง กล า ว
จะต อ งสอดคล อ งตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ AUN QA
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จะรับไปเขียนคำนิยามเพื่อใหเขาใจไดอยาง
ชัดเจน
๔. ส ว นงานวิ ชาการ สามารถกำหนดประเด็น การจัดการความรูของสวนงานเปนการเฉพาะ
เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. แกไขขอความในประกาศ หนาที่ ๑ วรรคแรก วา โดยความเห็นขอบจากที่ประชุมคณบดี
ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง
มติ
๑. เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. เห็นขอบการกำหนดประเด็นการจัดการความรู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

-

ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ประเด็ น ที ่ ค วรดำเนิ น การ คื อ การจั ด การศึ ก ษาแบบ
Outcome-Based Education โดยยึดแนวทางตามเกณฑ AUN QA

-

ดานการวิจัย ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทยของรัฐบาลและ
สังคม

-

ดานการบริการวิชาการ ประเด็นที่ควรดำเนินการ คือ การบริการวิชาการแบบหารายไดและการ
เปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานภายนอก
สำหรับสวนงานอื่น หนวยงานบริหารอาจกำหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับพันธกิจ หรือ
บริบทของสวนงาน หนวยงาน งาน โดยมุงเนนความรูที่บุคลากรตองใชในการปฏิบัติงาน การขยายผล
หรื อต อยอดให เ กิ ดการพั ฒ นาหลั กสูตร บริการ และนวัตกรรม รวมทั ้ งการปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และสังคม โดยพัฒนากระบวนการที่เปนระบบ
ตามแนวทางเกณฑ EdPEx
๓. มอบฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม

๑๕
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูช วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูตรวจบันทึกการประชุม

